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!\1ünakalat Vekili yeni rıhtım ve 
liman inşaatını tetkik etti 

Ankara, 21 ( A.A.) - Münakali.t Vekili CeYdet 
Kerim lncedayı, Serik ve Manavgat kazalarında 
tetkikat yaptıktan sonra Alanyaya varmlftır. 11-
kele ve rıhtım intaaı üzerinde mühendiılerle tet
kikat yaptıktan sonra Vekil, Antakyaya geçmif· 
tir. CUnU ıreçmiı n,Uahalar 25 lı:uru hır. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

~--~~--~---~~~~~~~~~1....-~~~~~~~~~~~~~~--! 

Şark cephesinde Alma n bisikle tli kı ta luı ve harabe halini alan bir i• tasyon 
• 

Sovyetlere göre Af maolara göre · 
- -- -

Portekiz hükOmetı 
Portekiz gemilerile em
tia naklini yasak etti 

Buna sebep bir Porte
kiz vapurunun batırıl

mış olmasıdır 
Lizlımı, 21 (A.A.) - Zann<>dildiği

ne göre Portekiz ~ükümeti, Portekiz 
gemileriyle muharıp memlf'ketler" her 
Hlrlli eniteıı naklini yasak etmi;;tir. 

Koırt Reııl Portekiz vapuruı;un ba
tırılmn;;ı ilz<'rinc lıu tedbirin alındığı 
Ranılmnktndır . 

---u•OO---
lngiliz ta yyareleri 

Çin harbinin bitmesi 
kafi midir? 

' 
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Alaşehirde 

Son benzin hadisesin
den doğan vaziyet 

Arada Sırada (Şehir ve Memleket Haberleri) RADYO 
Alaşehir, (Hususi) - Neşriy::ıtımız 

Alaşehir muhitinde çok alaka uyandır
mıstıı-. Belediye reisi Ha~· Ömer ÜnHi 
Mifa etmis \"e istifa~ı Yila•·<'t makamı-
na sumılm~rntuıı·. · 

Muhtekir 
Onu 26 yıl önce büyiik hilrptc· ta

ııımı~tım, bir kaç yıldır yine gözük
meğe başladı. Çüııkü o, tıfii", kolera 
hastalığı gibi ınsanların en zayıf 
Ye en yobul zamaııları n cla kend ini 
gösteriı·. 

Bayramlarınız kutlu 
olsun 

ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Koca katili Vicahet 
ne diyor 

BUGONKO PROGRAM 

Gaz işlerfoden mada un i.ilerincle 
.roli>uzluklar olmuş, ve bu yüzden bak
kal Ilü;;nü adında bir zat ihtikar su
çundan Adliyeye verilmi~tir. Şimdi 
muhakem ..,;i mevkufen cercvan etme·-

Muhtekıri n ne karlaı· !l•'l'a kaza- Kaç milletin dini ve milli bayra?'· 
nır->a gözünün doyup insanınr:ı. za- Jarı~ı~, •. kani~. v~. k~~~.nJık g~ceJerın c· e e ı· 1 A k•• h ı rar.~ız olacağıııı hiç bi.- kım,:e. hıç derınlıgıne gomuldu"'.u bu dunya ~or- ınayetı iŞ ıyen er guya oy a -
bir devirde tayin edeıncm : s'1:ir. , sanlık)ayını kaybetmış otomat yıgın-

7,30 Program 7,33 hafif paı·c;alar. 
7,45 Ajans haberleri, 8 h:ıfif parca
lar, 8,15 evin ,.;:.ıatı, 8,:ıo hafıf prÔg
ramııı devamı, 12,30 Program, 12,3:3 
fasıl ııarkılar1, 12,15 Ajans haberle
ri, 1~ fasıl şarkıları programınııı de
vamı, 13,:rn karışık prognım; ı~.oo 
Program, 18,03 beraber ııarkılar, 
18,25 dıs politika (konu:;-::rıa) 18,4:> 
radyo çocuk ku!iilıı'.i, 19.J 5 serbe;;t 
( 1 O dakika) 19,!)5 kemenı;:P, kanun 
ve tanburdan :;az eserleri. 20,lfi rad
yo gazete:;i, 20,45 bir hail.; türki.isu 
ogren iyoruz: (haftanın tiirkiisü). 
21 ziraat tak\ imi, 21,10 hicuz maka 
mındaıı ~ar kılar 21.30 konmma, 21. 
45 rıyaseti cumhur· bandu,,u, 22,30 
Ajan~ haberleri, 22,45 cazbaı1d. 22. 
55 yarınki pı·ogram v ek::ıpaııı~. 

tedir. • c .. k.. h k . . 1 yapıyoruz k d D 9•• • • • . un ·u o, er ·e;;ı par!l.'!Z \'e ıcr- K tl . . ın an aver v sey1n ım ke~ı ac ve çıplak görme!• isti;·en u. u 1 olsun bayl'amlırrınız kar- e u . iŞ 
Bakkal Hüsnii bundan altı ay evvel 

benzinden, kahve kaçakcılığından da 
mahküm edilmişti. İşin bÜtün ehemmi
yetini güz önünde bulunduran Kavm:ı
kam vekili, iaşe komisyonu reisi "sıfa
tiyle me . .;elf.!ye vaziyed ederek hadiseyi 
vilayete bütün teferruatiyle bildirmi, 
bıılunmaktadı·r. 

"k . b" tl · d ·11·. deşlerım. Ç d · d l k ' mı rop ta ıa ı, vıc an ·ız. mı ıyet- K ti b" 'b' . . . 
1
• . k e')menin Ovacık köyünde P.ı 'an ver ve Hüse\'111 a ıııc a ı ·ı k. ışidır. 

• b" d d D · · · · UVve e iri ırınızın e ını Si ın, · · k . ~ız ır a am ır. unun ıeı:ıclır kı. .. .. 
1 

k T"' k 
1 

k b ht" Altını bo<rarak öldürmekle :nazmın Btınlar ötedenberı ·ocama dıısman-
ht k

. 1 k" b b . ~ 1 . ~oz goze ge ere ur o ma a ı- ., • a·1 k i!ll~ e ır ;e e~· ·ık a n::nun seı a <'~ yarlığının saadet ve heyecanını bil' k::ırısı Vicahet Allın ile kadınm dos- dılar, gece gel 
1 eı·:T:o~~~~11 lıoı!'rlu-

pa asına a o sa ·azanrrıaktan zev · daha talın tu 17 ya.,mda Hasan Sayarııı nınlıa- lar, cesedını alıp go ur u er. 
r.lır, komşularının 1,;lıral>'ndan asin Şayk ··h . d . 1 t k . Reıs - Peki ... Sen bu vak'a\'! nı-

··t · 1 J)"k"'] ·· ı cep esın e ınsan ar ar ı ın- ken1elerı·nn Ag~rıı·cez·ıcla cle\•·111· nrl"ıl · · ı k k 1 · mu eessır o maz. o u e 1ı g-uz va:; arı sanlıklar k b tın" t t ~ n c " , • 
1 

" - çın derhal J.anc arma aı·:ı o una ha. 
• • 

1 
- · , . . • ını ay e ış o oma yıgı - . . R 1 . k · 

onun ıçın heyecan menmıı olan u!! ları gib' 1 kt :ıi- ını~tır. ' lıer vermedın ve 1< 'aııın ·:ırde"ıne 
yl "b"d" ı, yanıp pat'ça anma a, e G k" l d R d !l . . .. . çag ı-':'an gı ı ır. !ip kırılmaktadır .. Tankların dişleri- .eçen · ı ce ,.;e e ı vanııı . ya- gıclıp soylemedm.. . 

aao 

Halk arasında sorulan suallerden bir 
ikisini buraya kaydedeceğim. 

1 - Sekiz gün evY.el gelen 1175 ll'-
1ıeke benzin vagondan bo~altılmadan 
en-el ne için belediyeye ve aiui~·eti do
hı~·ısiyle iaşe komisyonuna beyanname 
Yerilmek suretiyle bildiri1memiştir. 

. İhtıkard'.1~ kurtulman"! tek çıır~- nin altında ölenlerin, bereket versin şınd:ıki ' o,ğlu Halilin. vak'a gecesı nu suale kaı:~ı maznun karııı. hi<; 
sı, muhtekırı tanımak ve hulıısık bır ki, birer elbisesi vardır· hangi taraf- mlithi~ ci.nayetin işleniş tarzına daiı· ce,·ap vermemı~. :-;usmıı.,lur. 
hastalık gibi kenrlisind"il uz:ık kal- tan olduğu bu suretle' anlaşılıyor. verdiği taf,.;ı\iltı yazmıştık. Ha1ıl Al- Diğeı· suçlu Hasan S:ıy:ıı· ı,-c, \'a-

Kız enstitüsü binasında 
hazırlıklar bitiyor 

~ak, onu ~ükiimPtin :ıdalelı!ıe te;;- Yoksa, yabanda parçalanmış ve is- tın, mahkeme reisıııin dcır<rnyu ı'Ö,ı'- kayı tevılen itiraf etn;ekte, 
lım etmektır. f,. T. :<eletleri kalmış hayvanlat" gibi, on_ !eme,.;ı hakkındaki ihtarıııa kar,.;ı: · .. - .. Rıdvanı ~en bogd.~ı~,'. ı:eıı iil -

3.rı kimse tanımıyacaktır. - Den, küçüğüm, fakat aldım erı- durdum. cesedını ben ~otu:dtım. Ka_ 

Cumhurivet kız en. titfü;ü venı hı
na,.;ı inşaat~ ikmal edilmekte

0

dn·. Dı
nay::ı elektrik Ye ;;u Yerilmiştir. 

2 - Benzinleri vagondan tahlirn 
eden ve 1100 teneke gazın da gelmekte 
olduğunu bilen komisyoncu, Ala;;ehil' 
ihtiyacı için ne için vilayetten s~<lece 
:oo t~rv:k; benzin Ye 200 teneke gaz 
ıstemıştır. 

Pirinç fiatleri 
Bayramlarınız kutlu olsun kardeş- yor. llic kimsenin de te,.;iri allmd::ı clıııın, bu hfıdisede hı~ bır a~akası 

!erim! rle,ğilim.' Annem, ,;uç i::ılememi'i ol,;.ı, yoktur. Tamamen benım C':erı1ııdır. 
Elektrik lUmb:ıları yakında takı

lacaktır. "Maarif Vekaletinden tahsi._ 
sat gelmısliı·. Ensliti.ini.in yeni bina
sında ikıncı kanunun başlangıcrnda 
tedri"ata b:ıslanc:ıktır. Yeni hin:ıya 
lazım olan mobilye Ye mefruı~at mal 
zemesini İzmir bölge :aııat okulıı ha-

Gülün, sevinin, eğlenin.. babamı öldürmemiş o],;,, onu lıapi,;- • Tc ceza lazımsa ben <;ckmeliyım. Bu 
Diyorlar ki: hanede ciirütecek bir ifade ıı:ı-:ıl ve- kadına ceza verır!'enız h:ık-.ızlık e-

istihsal n1evsimi nıüna
sebeiile tcsbit edildi 

«Pasifikin suları da Atlantiğin ririm. ~{asum olsa idi, annt.:!m zaten dersiniz. . 
kararmış suları ile kuı;acak ve uzak buraya düıınıezrli, fakat gözi.iınle gör Demektedir. Halbukı, val(aııın 
sarkta doğacak bir ikinci ateşle, dün düm. Jlasanla bi!"likte babamı boğ- cereyan tarzına daır Ila;:;a.to. ikna 3 - Benzin ve gaz bugün memleket 

ihtiyacının en mübremlerinden olchı)(u 
,.e halen kazamızda kö_ylük.r.e p;üçlük
le 250 şer gram verildiği halde bura
dan hariç. kazalara yük~ek fintle m:ı
yi mahrukat satmak na ıl olur? 

yanın o parçası da yanacak .. » du, ben uyanıp da cinayeti görünce edici taf'ilat vercmemektedıı ·. 
Ankara. 2 (A.A.) - Tıcarr.t Ye- Diyorlar ki: ağl:ıma,ğa ba~ladım, beni cip belki Hasan, köyün çobanıdır. fücl\"an 

zırlamaktadır. ı 
Bu e!iya iı;in ~Iaarif Yek:'.!etinin 

Yerdiği 20 bin )ırayı bölge ·:ınr,t o
ku lu alacaktır. 

ki'detinden tebliğ edildiğine göre, 2~) «falan ve filan kongre toplana _ hadıse,·i hır veı·de ~öderim dive ı,;e vakti hali yeı"'nde lıı~· k!. i idı. Rir 
,·ayılı koordinasyon ka ·arının birh- cak .. Ve, falan veya filan kararı ve. boğma·k istedi. Yalan s~:v:.lemıyonı~ı. gün Hasan ile Vicahet• bır namu.; 
ci madde;;ine istinaden ba~lıC'a pirıııç yecek.» Yalan c;öyle,;eydim vicdanım beni ra- meselesinden yak:ılıyan P.•drnn, nıah 
.stihsal mıntakalarnıda yeni i,;tih;;al Evet, yine hoparlör, yine mesaj, yi- hatsız ederdi. Eğer babamı ıı:ısıl öl- kemeye vermi::i:-<e ~e :uc:u sabit . ol -
mevsimiyle beraber ,·eni fiatler tat- ~e beyanname.. diirrli.iklerini gizle,.;eyclim. bu miit- matlığından her ikısı oernet etmı~tır. 

000 

--~ooo---

Günün meselesı _Bat tarafı birinci ıabifede _ bikine başlanmıstıı·. . Yine taarruz, yine imha, yine zapt 1->i~ vak'a henı ölüne. iye kfı clar rahat- }Iaktul veresesinin avukatı, bu hu-
silnüyorsa, mnksadı gene hiç şüphesiz Ilu fiatler toptan olmak .;;artiylc işgal. •• ._,, "· ,;ız ederdi. ,;usta söz . övliverek bu da\·aya aıt 
tındur. Amma bu tedbirin mahiyeti ne :Bur,;a havalisınde yeti~cn piı·inçler Durmayın kardeşlerim; DemiKtir. dosyanın da· c~Jbini i,;temişf ı·. 

~Bayram 
Bugün şeker bayramına gırıyo

ruz. Bütün karilerimi:ıin bayram 
larını kutlular, neşe Vp eğlence 
İçinde güzel bir bayram geçirme
lerini temenni ederiz. 

olabilir; maaş zammı mı, ucuz gıda için :rn, Ka .. tamonu içın !JO ve Ant:ı - Yakınlarınızı, dostlarınızı arayın, Çocu!funuıı bu i fades ı ııe ~•ar,ı ana- Ağırceza heyeti: DaYeı·. V(' lfo,;e-
maddesi ve eşya tevzii mi; oıra~ını bil- ya için 29, Seyhan, :\Iaraş ,.c Ifat<ly ~evişip bayramlaşın.. "ı Vicahel: ' yınin ve Çeşme mahkemc;;;ıı1 d

0

ki d:ı-
mcyiz. Yalnız zarureti ve fayda~;ı ::ı i- ıçiıı 27 kuru~tur. Peı·ak~ · ıdt> fiath'l" . Simali Afrikada artık İngiliz ta- - Yalan ı<ö.\'lüyoı-. amcasının uy- \·a do.~ya ıııın cellııne kar~\r \"erını,.;, 
kar olan cihet, bazı tedbirlere ba.} ru- :!'lltıtad f:ırklall:ı mahal!i foıt miirn- arruzunun başlaması yakınmış de· durduklarını .. burada tekı·ar ı>diıı du- muhakemeyı öni.imüzdekı : · \· ın on 
nılma;ııdır. Onu tekamül ettirmek, 

1 
._ lrnbe komis,·onlarınca t .<:h .t olıın:ı- :Yil mi?... Siz de duymuşsunuzdur rnyor. ('inayeti i;;l iyenler köyrleıı na. beşinci gününe lııraknıı~tır. 

!ah etmek de :onra cHi,.;i.inül.P.eek bir c·aktıı·. . l,unu ! .. ltalyada nanı azize çekilen --- --- 000 - - - - - --

Bu münasebetle gazetemizin de 
perşembe ve cuma günleri çık
mıyacağını karilerimize bildiririz. 

i~tir. ---000~-- hasrel ve iştiyakın ahı asumanı tut- • 

Hayat, hakika~n pahalıla~mıstır. ALMANLARA GORE muş .. Yugoslav çetecisi, dağ baş- lht • •k A h A d • 1 • 
g,. kiralarında cleğisiklik yoktur am- •arında çuığını düzeltiyormus .. Ha- l ar a ıse erı 

VALİ B. FUAT Tl.:KSAL 
\'ali Fuad Tukı-alın. ~eke,· b!lyra

mı tatilini gcçirmeJ.: ÜZ f.! l".! n:ülhaka
ta \"e bu a:·ada A:•v:ı lığ"a gidecf'ğ"i ha
ber ;:ı lınmıstıı'. ma~ ekmek, et, yağ, peynk, · bze fiat- -Ba§ tarafı ı inci sahifede beriniz vardır elbet bütün bunlar-

J.-.rınclen tutunuz; büti.in i~tihlfık eş- dan!.. 
yasına kadar her muhtaç olduğumuz h:ı, · :ı kuv\·etleri lıırliklt>ı " tarafın - Ve biz, bayram yapıyoruz. 
,;<'yele mühim bir yükselme vardır. elan imha olıınmııstur. Ne duruyorsunuz, kucaklaşsanız a 

- - -··------ -

Bazı suçlular yakalandı l zmir sicil ticaret me-
1 - 51iraya satılan ayakkabı 10 _ 12 Berlin, 21 (A.A.) - A~keri k:ı~-- kardeşler!.. Hangi millelte bu derin 

liradır. I\'.umaş fiatleri almı~, yürü- nakl:ırdan bilclh·ilcliğinc göı·e. bi r 
1 
ruh huzuru, bu sonsuz emniyet gü

miititiir. Tereyağının kilosu 180 _ lDO Alman tiimeni tarnfında:ı zapterli _lneşi vardıt"? 
kuruştur. Zeytinyağı 71 -ııTu •• a çık- !en bır köpriiha>:ını ge,. ı almak ır:in 1 Prag meydanlarında balta ve seh
mı,.tır .• 'akil va,.;ıtaları ma rafı • rt- rapı lan Rus hücumları pti. kiirtiıl - palar işliyor. 

llPrgamada Turanlı nahıypsıııin ecre satışında ihtıkar ·'·apnıı:: l'ı' lıı- mur/ug" undan: 
a.vaz köyünde bakkallık eden Teyfık tulmu~lur. \ 
Tabak, Halıke:;irnı h-rindı ııahi - Öd~rııı:te Ara"tadn Kti.ınıl JJura izmi•ı:rle Osmaniye cadde.' inde 41 mı-
ye,,ıııdeki b:ıkkalıye ~irk"1:ııılcn lC'- kundura ç:ıv•sı s:ıtı~larıncla, BC'rga .. maralı mağazada manifatura ve kabot 
neke"' 7~5 km·m<t< ıı 16 tl-ıwkc Jl\' 1- mada b!am~aray nıahalle•'nde ma- bezi ticaretiyle i~tigal eden (Salamon 
r l a l ıııı~. köyüne ~elıı·ken utulmu~- nıfaturacı Asım A •clo&-aıı manifa - Levi.ve .M. fücli) şirk~tinin fe.~hine mü
ttır. t ura eşya,.;ı :- a tı~ f ;atll'rinrl e, Berga- t~daır ?e-ra~_nam~ '.J.'.ıcaret kanunu hti-

mıştır. Otobi.i,;, vaımr tarl:fel r:ndc mfü;tiir. )Jağl(ıp dil!ım:m, rıcat han•- Pari~ sokaklarında c&ki salon ka-
kfı ı dahil ı nde derınlı ;p, !l•>!( · ı tak'p dını, şımdi avucunu açarak dileni • 

1.:ım vardır. 
Kitap, defteı-, nw ·teµ :e,·azımı a•·n i cd i lm i ~ \e 102 \":2ı.!Onl:1 ': :~ tonluk J ı) yor. 

rnziyett~dir. )laaşı, ücreti v~ya gtin- t:ııık tnhrip o l unn;u~tur. Zavallı Yunanistanın aç nefesi 
ı.leligi muayyen olan, ~ıı:tmıy:ın \'e art- Akdeniz rüzgarlan içinde burada~ 
ması da imkanı bulunmırnn bir m:!- bile hissediliyor .. 
mur, uir müstahdem Vf!ya~ i:çi, her ne- . 1 K H b ı 1 Ve biz, bayram yapıyoruz, bay -
vi e~ya ve yiyecek fintlerinıu. normal lSa a er er ram!.. . 
bulunduğu zamanlardaki nıaai Ye ka- ~ . . . . , Ne duruyorsunuz: 
zancı İl" bugünkü ihtiya~ı naı;ıl kar.'\t· <.azı .o.ıyı okulu ~Fk_e.rlıı, der:>ı ~g- Hudtidlardaki aslan Mehmetçiği 
Jıyabi ! ir".'. Evet, h•pimiz d itir. f ccli-ıre:ı;ıenlıgı!.1:e topçt~ ~;ııb,ı .. ı.'ı G:ılıp ;elamlayın .. 
yoruz ki. aynk;arınıızı da yorgana gü- A~ ~.ı.ıt t ~ '" eclıl.~ı~tı . . - Şefi ve büyükleri vicdanlarınızda 
re ıız:ıtmnk mecbnriJ etind yiz. I,ıı;w - ~~zarko~·, olaı_l u. oıll'ctmcnı kalbinizde bir daha sarıp sevin!.. ' 

],:~·afın zararı bugün. rlilnclen fena- . Ie~ıha _l',lıçın \'IIH /f'tıın ::~ ·nıri r.1: . Bayramlarınız kutlu olsun karde-
dır. t;eçinmemiz.i, umumi \·aziyete gô- ve~·ılm.ıştır., . , , .. _ ;rm ! Uzatın ellerinizi bana da .. 
ı-e tanzim ~tmekligimiz arttır. fü> _ lzmt.: - ,\al~ ~azım p.ı :: cın:ıu. og
ı;eJ de ta~arrııfa mecbnnız. Fak:ıı m- .:-etm~·:ı .zekav?t ııaverır. . ıs:ıf;~ sı 
hayet bu ela imkaıı dııh : liııcle oiahilir .. ,\La:ırıf \' ekalı•tı~.ce kalın! edılmıcltıl'. 
J:iz, i~te bütün b•ı i::ıkaıı ':ırı, artları *·· Ha~Tam muııa~~hetı~ b z:.bıta
\c met:buriyetlt>ri ch~ıınml'kL berabP.rlca ~~ızumlu ~azı te~tııı·I.~ı· al. ıııını:;tır. 
gı!ne bu gibı vat:ırıcl:ı:ılarııı ctil~ünülmc- ~eıı:ıı mendagı ve E'iı·etp:ı: .. t • \!ı;ıtıt·
..:i ve takviye edi~!!le:'i hııfü:;ıııHtııki rıncle çocukl:u:ı nıahstı':i ,; , .ııııc:ıı, \"l' 

ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

- ooo'---

Sol'ya ba~konsolosunıu-
zun cenazesi 

ı 

e,.;as pren,.;ıbe kıvm~ • , .,.. haK •·erıvo- oyun ye_rleri kıırulmu~' ıır. Sofya, 21 ( A .A.) 
ruz. · • • - • _ Beled.ye de külti.irp:ır~Ü<ıl.ı lıiitiin ~ ı bildirı) or: 

r;u ;gat• ,\j;ın-

Bazı vııtaııda ·lar \·.., İ;: saııipleri, e~leııce va,:ıt:~la.ı".ını hayı a~ l'llll~C, Tüı·k·yenin Sof ya J,at;!,on,.,olo,:u 
kendi nıe,.;]{!k ve m~:ıg:ı!l~leri .çinrle ırn- ' '.'ıf'nde· halkın :~tı~arle ve eglı;ııce "; !iC rahmetli ,\Iahmud Sıııcl On rııı cc-
1.:ınçlarını g •ne ayni vıy de tııral.ı :l- l 'ı ,ık ~ulun? ur a~aktır. 

1 
• • • • _ ııazesı bugün Tiir!· ı~·eye göııderılmi 

nwkte<lirlcr. Ya.u ka?..2ııç!:ll'l de . .;ti lı i- *· Öcterı;ı~ - ~-.ayma~.:;~ '"'Y'\ "g~·et- ~ır. İstas~ onda Türkire dçılık !lll' • 
ı.Jir. H:ılbt:ki, memurun. mü:tahrlenıiıı, nıeııı Nadı!'e • U):~ııa ı lı• ~y, .-~ııı.ır - :mıl'l:ırı ıle Bulgar harıcıyc miime·· 
i~çinin kazan<.:ı ·,ılı ttı.-, kl)!ay kvlay Sakarya .oku~u ogre~mcıı,_ Te;-;r~lü! c ıllerı hnzır bulunmus •<. ı.:cırnzc•·e 
uegi~mez, teret'fü k:ıyd •lmt·z.. işte, .. ~goııa b~r Uf., U~la uçu 1Cıı okul ~·~~ ~elenkleJ" koııulnıu~ \"C T\im el i. ı ~ 
bugün düsi.inii!,ne,;i ı1::ıp ederlerin i.ıa- ogretmeııı • _ıy::zı. Uç:ıkr>ı ltına L> ne bati sa(!lıih rlılennıı;ıfır. 
ı:ında da bu v, ı bi \'aı:ıııci::ı~.ın- g·elmı>k- gün um verıl~ı~tır.1 ~ 
L-eclir. * Ba!ık1cs~rıdmenR1 elık.et cha ıaha•w- l{apanan ,) J ilknıekteıJ 

si he mşıre erın en e ıa o~n!" Hay ** darpa~a nümune hastahaııe:;i henı~ı· açıldı 

Tı•rede relerinden 'akine Karaca lzml. • 
memleket hatahanesi hem.;ireliğinc .. Bazı .s~heıılerrl"n vılıl,ret i n 5.ı l ü-

B g" J b ·n ihtiy iıınir deı·i ve tenasül dispan . eri sıh- yundekı ılk okullun kcıııatılrrıL.tı. 
U uay, enzı QÇ• hat memuru A!freddin . Yı~rlırım~i· ı :\Iaar~f .m!idiiril R~~id. Tarakçıoğh!• 

[arı karşılcınıyor Çine muayene ve tedavı evı sıhhat ~u . mühım me,·zu uzerınde chemmı ·· 
. .. _ memuı·luğuna, İzmir memleket ha:· ~ et_l~ durmtı~ \"C kapatılan mektep. 

Tı.re. kayma~amı B~y Ruştu Ülk .n tahane ·i hem~iı·elednden )fak bu le ~erı :~.çtırmağa mtn•affak olmıı~tur. 
Aehrım:ze gelmış ve ~~re kazasıı~a. aı? Ozgizep Edirri'e memleket ha~taha ~ o4 koy ~.kulun~ 54 öğretmen tııyin 
muhtelıf _me:ı.eleler, bılhm;sa bu ,u ~d·~ nesine, İzmir emrazı sari~·e hasta ha- edıl~ek uzeredır. . 
kazanın ıase durumu etrafında \ ı.ılı nesi hemsilerind<'n Nacive Dağke- Butçede lazım gelen tah~ ı~at lıu
Bay Fua<1 Tıık.al ile uzun tema ·J:ıı·da :-.en Ke.,an hmıtah-.ınesine, Tekirdağ lunmu~ ve Maarif Vekfıldindeıı mi.i
bnlunmuştur. .. . . memleket hastahane~i hemşirelerin- saadcr:;ı de al.ınmıştır. Öğretmenlikle 

. Bu temas _v~ te~bbu,;!er. ne_tıce.sı~~e (len Nebahat Acmıtaş 1zmir emrazı re e:vsaf~. lıaız vekıllet· tayin edile
Tır~ merkezının e~m~k!ık ıhtıya~ı ıçın t<:triye ha.·tahane"ine, Eceabad sey. cektır: Bo~·lece vılayetimizde k~pan
Toprak mahsullen ofı ·ınden verılmık- .rnr . ıhhat memuru Ilal'lr·i Bostancı, mış hıç bır mektep kalmıyacaktır. 
te olan un miktarı gi.inde (97) çuvala Karaburun kaza ·ı muayene ve teda-ı---------------
çıkarılmışt11r. Ayrıca köylere kıifi mik- d evi sıhhat memurluğuna tayin e
tarda yemeklik buğday ve arpa veril- clilmişlerdir. 
me i düş~n~lmü ve kazanın mazot, Ödemiıı - Kaymakçı köy ebesi 
gaz, benzın ıhtiyaçlarının temini i ide Safinaz Tekinin iRtifa;;ı kabı;I euil -
tedbirlere hağlanmı.'tır. miştir. 

Deniz Gazinosu 
Savın müsterilerin bayramını kutlularken 

Düzeltme 
Gazetemizin dünkü tarihli ve 680 

sayılı nüsha. ınııı 2 inci sahifesi 3 \'c 

4 i.incil sütunlaırı altında ne~redilen tz
mir Defteı·darlığından başlığı altında
ki Adliye hina~ı tamirine aid il&nın 
onuncu ııatırınrla (Yukan<ln yazılı Ad
liye) binaflınııı eleneceği yerde sehven 
(Tapu) bina!lının clenmi~tlr. keyfiyet! 
tashih ederiz. 

Çe~nıede A laçatı nah ıyesıntl e un matla Uzun caı·,;ıd::ı hazır elb i ~eci kumlerıne gore sıcılın 4053 numara)..1-
\'e zeytinyağı fahrıh'.a,;ı i:'iletcıı Gı- Ahmet Özti.lrerİın çırağı Hüseyin na kaycl ve tescil edildiği ilan olunur. 
ndli IHbeyın ve <'em al Karaca kar- Dem ircan şapka >;atışında ve Öde- 1 - Be;}:ann_aı_n~:. ~ 
de;ıler hakkında yüksek fi:ıll petrol mıı;;te zahire taciri .:\Iu. tafa oğlu Ha- lzmır Sıcı!ı tıcaret. memurlugu 
sattıkları sikayet edildığin<l<>ı~ t:ıh- suı; Hulki zahıre satışlarında iht: _ re~mı, mi~hr~i ve F. 
kıkat:ı ba!ilaıımı~tır. kiır yapmak ve mılli korunma kamı- renık ımzası 

. Çe;:mede Sakarya nrnhal:e,.,ınde mı hi.ıkümlerıne a\'kıı·ı h:ır<'l,etlerııı- Beyan 
Al i ojilu k:ıla.\' Cl Jlustafa Şarlak. ten- d f'n dolayı adliye}~(' veı'i!n.ı~İf'rclır. name 

.. ------- ooo İzmiır İkınci ~oterliğinden r'?'s 11 

Mesudiye C. H. P. Anadolu kupası hazzrlık · yazılan 2a tesrini{·vvel ~40 tarih Ye 

l 
·13299 numaralı mukavelename ile te~-

kongresi maç arı kit ettiğimiz _ · 

20-10-!141 t:ır.hınde ırı'i!wdı mu Yarın Akıncak sahasıııd~ Alt· . -l SALA:\lON LEVi VE )1. SlDt ' ~' '\ ,t~ unvanlı koll kt"t· ·· ·k t" · l' kaı-rer olan C. H. P. ~Iesudiye Ocağı K S K birinci ta'kımhrı ara. d· h . e ı li
11 

e ımız muame .ı-
~lı. ·.···ı ·b

1
·
1
: nıt·ı· · .. ··abaka •·aıl,ılac·ıktsın .ı u- ılın_ a nıhayet vererek mukavelei mez-

l'enelik kongre,.;i, ekseriyet olmadı - ~ ~ ~. • ır k 
Bllndan Ü" gt"iıı e·, .. ·el k ' · d·ı ure ahkamı umumiyesini feshü iptal 

ğından 27 -10-\141 pa:ı:artc;; ı gti ıı ii ~a- • " • • upa maçın , 1 ve ,;irk et" · t ti b ı !'l 
at yırmı bıre bırakılmıştır. Gözlepe takımını güzel bi~· ovuııla • ı.. ın zımm.e ve ma u u oma .. ı-
('U .\lAOV ASI PARTİ KOi\t:ıtESl mnğh1p ıeclen K. S K t ·. ~mpi- gından sermayeı mevzuamızla demır-

C'. H. P. Cumaovası 1-i:l'nıalpa~a - ~ • ~ < ,ıc:agı ne ıce - b' · · k · · 
vonu Alta,·a k·::ıı· .'

1 
a·l·ı~, - zmnt. ~' mc 'ı baş ,emtea ve kfırclaki his"el . .erimizi her 

mahalle ocağı intihabatı :aııılıııış, rakla beklenmektedir. ırımız na ·den ve aynen ahz~- ıs~ıf~ ~e 
a:ı::ı lık lara M usla fa Pala, Deir Er:.:öz Ayni zamanda Cumhuri)·et bayra-

1 
~~ htı~psta~b dol~y~. _ ~-e~~ı1:ımız.\n 

ve Mustafa Ilaykn~ ,.;e\;ıl:ııı~lct·ciıı. mı münasebetiyle dört kulüp arasında ı ... me ~ne 1 
ra eye ıgımızı . Y_an ı c 

.:\liimes~ılliğe de }J ustafa Akın ,._. A· yapılacak olan (ANA DOLU Kupa.-ı) Tuı_k T.ıcar':-'t k~nu~unun 150. ınc: mud
ii Gürf'n ek~erıyetle seçılnıışlPrdiı-. müs:ıbakalarının aı~fesinde iki takım rl~sı h.u~mu daıre<ıın~e keyfıyetın tes-

:ırasıncla rapılacak bu mııc;, kupa mü- ~ı-~:·e.ıl~nı ~ımnında ımzalarımızın lııs· 
000 sabakaları için hazırlık mal.iyetin i 1 Sınlı dılerızl. . 

( :eset bulundu haız ol11caktır. a amon .evı ve ~loiz Sirli im?.alan 

lzmir _ Bergama şosesi üz~r ı ııde oao 2~ Kurusluk Damga pullan 
Gediz nehrı köprüsü yakiniıırl-.~ nP.- Bayram hazırlıkları 21 ı. t.eşrin 941 
hir sulan içinde boğulmuş hır erkek Umumi To. n50 Hu URl No. 712011 
ceserlı hulunmuşhır. Fakat Jıeııür. C'umhıırı.vet lıayrunıı, · t!hrınıızcle I İşbu beyanname altındaki im?.alaırın 
hiivi~·et.i teı-;bit edı~ememiıjlır, bii,vük tP.zahi.irntla kutlulaııaraktır. zat ve hüviyetleri dairemizce marn!" 

. . . . • . . • Şehrın muhtelıf yc!"lerinclc zafer ı ı_.,,mirclc fnön~i cadde: inde 308 mıma· 
l\.AflABf RU,\ /( RA TIAid,1n/. takları hazırlanmaktaclır. Cıım.huı·i-ııalı .evde otnı:ın SALAMON LEVl ve 

(~ fS DF:X: Dosyn .\'o. g.~ t ı ı ı yet banamı glinlerinde ycııı in . . aynı caddede muki~ 1\.IOlZ S~Dl ta-
. · • . .ı e rafından vazolundugunu ta!-!dık erle· 

Ankara Yeni:ıehir Menekşe ı-okak dılmı.~ e~.erlerden Çıımaltı . Tuzla yo- rim. Bin dokuz yiiz kıı:k bir sene~i 
5 1 o. da mukim ::.\Hiheııcli:1 Şeyki nez· lu kopruı;~, Bornova turıst ık yolu, teşrinievvel ayının yirmi bkinci Sall 
dinde Hatice tarafına. kaza ve kb~·lerdekı. muhtelıf c'lerle· glini.i. 21.110/941 . V.G, 

Öli.i kocanız Karabıwun e~ki malınü· rın ııçılma törenlerı yapılaeaktır. İzmir İkinci Noteri re,;mi 
di.ir muavini .Mehmet Niyaziniıı Karn- Şehrimizde de E~refpa~ada Cum- mührü ve Zeki F.hiJoO.lıı 
burun Ziraat Bankasına olan ;1;; lira hurıyet koruluğu törenle açılacaktır. imzası " 

6:~ kuruş ve 22/12/ 938 tarihinden iti
baren % 9 faizli borcundan dolan ta
rafınıza tebliğ edilen ödeme emri~e va
ki itirazınızm ref'i alacaklı Ziraat Ban
kası faırafıiıdan istenmiş olduğundan 
namınıza gönderilen duruı:ıma claveti
y.e.si 1 ·tanbukı. gittiğiniz ve İstan
buldaki ikametgahınızın m?çhul bulun
duğundan bila tebliğ iade edilmiştir. 
Bu sebeple duruşmanın talik Nlilcliği 
20 11/941 Perııembe günü saat 10 d,ı 
KarabuI'tın İcra tetkik merciiııcle ha
zır bulunmanız tık5;i takdirde clurnl'ma
nın gıyabınızda yapılacağı daveti.\"" 
makamına kaim olmak fü:ere ilanen 
telıliğ olunur. · (·148 ı) 

Tayyare Sinemasında T. 3646 
22-10-941 çarşamba günü matinelerden itibaren 

Bayram münasebetile 2 muazzam film birden 
1 inci PROGRAM: TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI - ŞARK 

MUSİKİLİ SURİYE ses kraliçesi ŞARK bülbülü MARl KUİNİ ve 
MISIRIN RA~KASE ve teganni kraliçesi BEDlA, MUSABNİ'nin çe· 
virdikleri İÇTiMAI yaramızı neşterliyen ... Günahkar bir annenin din· 
mez ıztıt'apları .. MEKTEP sıralarından dans salonlal'ına .. Aile yuva• 
sından zevk • sefahat alemlerine dü§en bir kızın hayatını musavver 

KIZIM DUYMASIN 
Karmen Papi caz orkestrasının. Kırkaeaç belediyesinden: 2 inci PROGRAM: PENNY SİNGLETON'nun temsil ettiği FRANSIZ 

CA SÖZLÜ 

hu aksamdan itibaren muhterem müsterileri-. . 
nıize eğlenceli bir bayram hazırladığını 

ı ...... n•1•ÜJ•.d•e•le•r•.•" ........ ..., ............... ı 

Karım ve Patronum (Konıedi°> 
. Kırkağaç belediyesince 3100 )ıra 35 kuruş kesifii belediyü biıııı:ı 
ınşaatının temel ve birinci kısmı yapılacaktır. İhale 28.10.!J4 l salı 
~ünü .sa~t 15 belediye dairesinde .encümen huzurunda ya1ıılacak, t:ı-
lıple1rın ı~:ıkle1 g~1nü %. 7 5 tem

1 
innt akçelerile ve eksiltml! kanununda ' MATiNELER: K. Duymasın ıı 2,20 5.45 9.15 ' 

yazı ı vesı a arı e müracaat arı, şartnameleri her gi.in belediyeden K. Papronum ı · 
parasız verilir. 10 14 18 22 4220 i•••••••••-•l!Jllll•4ıi'•
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22 Birinciteırin 1941 Çarıamba 

1·1;;i;····'i~;;~;;;····A;i;iiği·····1i'i~i;;;1 
:..... ..... IUNHllllll•••llHllllHllllllllllHllUIUHllllH••tlHIHllllllllllllllllHIHlllllHHIHllHt ll: 

E:7"7.ıe askerlik ıatın a lma komiıyonundarı : 
Cinsi :.\fiktan l\fuhammcn B. l\fuvakkat T. 

Lira Lira K. 
Sığır eti 215 ton 98000 7350 1 

1 - Yukarıda cınsı rn mıktarilf' muhammen bedeli ,.e muvakkat 
temın:ıtları yazılı sı,i(lr etı 27.10.941 pazartesi günü saat 16 
da Ezine As. satın AI. Ko. nunda pazarlıkla satın alına -
caktır. 

:! - i.teklılerin mezkur ı>ün ve saatte teminatlari le birlikte ko-
ıtıi•yona müracaatları. 19 21 22 23 

f:ımir lıeYazım aınirljfi ubn alma komisyonundanı 
l - Kapalı zarf usulü ile 122500 kilo kuru soğan satın alına

c:ıktır. 

2 - Beher k>losuna tahmın edil en fi at 6 kurus 25 santim olup 
nıuhammen bedeli 7656 lira 25 kuruştur. , 

;~ "\[uvakkııt teminatı 574 lira !!3 kuruştur. 
4 - İhalesi 7-11-941 cuma günü saat on beştedır. 
ii - Şartnamesı her gün komısyonumuzda görü lebııir. 

6 -- i.teklilerin mezkiir gün ve saatta iha leden bir saat en-eline 
kadar teklif ve tem inat mktupel arını lzmir levazım anıirliğı 
oatın alma kom isyonuna vermeleri. 22-27-31-3 

lzmir leYazun amirliii ıatm alma komiayonundanı 
1 - Kapalı zarf usulile münakasaya konulan :ll.500 kilo bulgur 

~atın nhnacaktır. 

2 - "ıluhammr. bPdelı 6500 altı hin be~ yüz l i radır. 
3 - :.ıuvakkat teminatı 472.,30 dört yüz yetmiş iki ! ı ra cllı ku

ruştur. 

4 lhal~~i ;; •11 941 ~arşanıba ırlinü ><ant 16 da kı~lada lzmır 
IPvazım .<mirliği ~ .. tın alma komisyonunda yap ılacaktır. 

5 - L•teklileı·iıı belli gür. Ye saatte ihalp 'aatinden en az bır ,;:ı
at ~vvel teklif -.·e tmınat mktuplarını vermelerı. 

G - Şartname;;i hrgün komisyonda görülebilir. 21-2.t-28-2 

lmıir in azım aınirliii satın alına komiayonundan ı 
1 - Kapalı zarf ı;-.uııle 144 ton fasıılya 'atın alınacaktır. 
2 - Beh er kilosunun ınuh:ımmeıı fiatı 21 kunıs olup hedel tıı-

ta rı 30.240 ;;r:ıdır. · 
3 - ;\[ uv:ıkkat trminr.tı 2280 lıradır 

- !ha lesi ::,-ı 1 941 ;ıaz:ırtesi günü . .<ant 15 te k ısbıl:ı iznıir 
l Pvazım :imirliifi >atın alma komisyomında yap;lacakrır. 

;; l'teklileri11 belli giiıı n ;aatte teklif ve teminat m~ktupları-
nı ılıaleden lıi r sa«~ evvel komiRyona \'ermeleri. 21 :2~-27-2 

Iatanbul Harbiye yedek •ubay okulunda Sa. Al. Ko. Reiıliğinden: 
l - S..10-!141 gii:ıü ihale,; ılıia edilen 600 ton yesil mercimeğe 

talip çıkmadı~;nda.n üYni miktar mercimek tekrar kapalı 
zarf usııHı ile münaka,ayıı konmuştur. 

2 - Beh er kilosunun muhammen bedeli 24 ku ruştu r. 
3 - Evsaf rn husus; snrrtlar komisyonda gör ül ebilir. 
4 - İhalesi 4-11-Nl ı;alı günii saat on birde yapılacaktır. 

:\Iuvakkat temmatı 8450 lira dır. 
5 Taliplerin kan unen zvrf içine koymak mecburiyetinde bu

lundukları vesikalar ihale saatından bir saat evvel zarflarını 
Har biyede yedek subay okulunda :ı,;keri satın alma kom i'-
yonuna getirmeleri . 13-18- 23- 28 

lıtanbul Harbiye yedek aubay okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
1 - Kapalı zarf u•ul ü ile 8-10-941 gü nü ih alesi ilan olunan 1000 

ton kuru fa~u lyaya talip çıkmadığından ayni miktar kuru fo
Eu lya kapalı zarf u;uHi ile tekrar miim:ıkasaya konmuştur. 

2 - Beher kilosunuu muhammen bedeli 25 kuruştur. 
3 - Evsaf ve hurn~i '}artl:İı kcmisyonda görülebilir. 
4 - İ!Y.ılesi 1-11-941 ı:ıılı günü 'aat 13 de harbiye yedek subay 

okulunda ;,,keri satın alma komi-·:ronun da yapı l acaktır. 
;; - Mu \·akkat teminatı 13750 liradır. 
6 - T a lipler in ihale s;ıatıııdaıı bir saat enel zarfların ı konıi,yo-

na v-ermeleri.. 13-18-23-28 

Çanakkale Mıt. Mv. salın alma komiayonu reisi irinden: 
l - C'anakkalede anbara te,;lını ~artıyle 20 ton sadeyağın behcı 

~ 

<;ılosuo:ı talıbi tarafından verilen 173 kuruş 90 santim fıııt 

(ANADOLU) SAHiFE ( 3 ) 
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: Antika ve Stil eşya satın alıyoruz= 
Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

= Eski Türk gümüşleri, aynalar, şamdan ve çay takımları, tatlı takımları esk i hattatların yazıları _ 
=ve ki tapları, sevahi kumaılar, ü ç- etekli entariler, işlemeli uçkur, yağlık ve havlular, saksonya ve= 
=muhtelif porselen parçaları, eski Kütahya çini parçaları, vazolar , h eke ll er , kalemtraş, makta ve di-= 

Taze Temiz Ucuz İlaç 

Diş Tabibi 
vitler, eski uslupta kanepe , koltuk, vitrin ve stil yemek odası takımları heykeller , kalemtraş, makta ve di-= 

=olup ta satmak istiyenler, lütfen her g ün saat dokuzdan on ikiye kadar lzmir Pa lasla Bay Ziyaya müraca-
:=atıarı rica olunur. D. 6 :S 
-:;1111111 ııı 11 ınıınıııı1 11111111111111lllllllI1111111111111111111111 l il il lll il il lll il il il l l il lll 11111111111111 H il l l l il il il il lll il il il 1111111111 11 111111111111111111 H 11 ::-

• 
Cevad Dağlı 

lT inci Beyler sokak No. G.; 
TELEFO?'·.': .10.5ti 

Devlet Demiryollarından: ıstanbul sıhhi müesseseler ar-
Aşağıda miktar, muhammen bedel teminat miktarı ile istihRal mahal- k • 

li gösteriimiş olan 1 kalem taş kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. tırma ve eksiltme omısyonun-
JH(inakn~a 3-11-941 pazartesi günü sa:İt on binle Sirkecide 9 uncu islet 

me binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 1steklil€'1'in ·tc- dan: 
miııat ve k,muni vesikalarını ihtiva edecek kapıılı zarflarını ayni giin saat 
ona kadar komisyona vermeleri liizımdır. 

Şnrnamel er parası olarak komidyondan ,·erilmektedir. 
Ocak ;\iiktar ı i\Iuhammen bedi'! Teminat 

Sı rtkö.r 8500 23375 1753.13 Jıra 
19 21 23 25 9188/ 4415 

lzmir LeYazım Amirliği Satın Alnıa Komisyonundan: 
l -- 1'alibi çıkmıyan ve mevcut numune<i ,·eçhile dip 

mir olmak üzere 7 aded bakır kazan pazarlıkla 
caktır. 

kı<ırı dc
yaptırıla

• 
2 - !halesi 27-10-941 p:ızarte~i ~iinü saat onda izmird ı . . .... ,., P C-\azım 

:ımırlıgı satın alma komi,yonunda .rnpılacaktır. 
" _, Taliplerin helli giin ve saatta "atın alma komisyonuna mii· 

racaatları. 

Söke askeri salın alma komisyonu reisliğinden : 
1 - 15_-10-941 tarihinde ihalesi yapılacak olan 22 bin kilo nohut 

ıçın talıp çıkmadığından ihalegi on gün müddetle uzahlarak 
25-10-941 cumartesı gününe ·talik edilmiştir. 

2 Taliplerin izmir ve Söke satın alma komisyonlarında me,·
cut bul unan evvelki şartnanıclcrı dahılinde 25-10-941 cumnr 
lesi günü saat on bıre kadar Söke askeri satın alma kom:~
yoııuna miiracaatlar iılan olunur. 

lzmir levazım amirliii ıatın alnıa komiayonundan ı 
1 -- Kapalı zarf usulü ile 605 bin kilo odun alınacaktır. 
2 - Beher kılosunun muhammen bedeli 1 kuruş 75 santimdır. ~ 
3 - 1 i\!uhammeıı bed eli 12100 liradır MuYakkat teminat! !l1J7 

ıra 50 kurustıır 
·l - lhale~i 5-11~94İ çar~anba g'ünü saat on altıda kışlada İzm:r 

leva.zım amirliği rntın alnın komisyonunda yapılacaktır 
5 - Talıplerın bellı gün ve saat ta teklif ,.e temınat meki:upları 

ıle bı rlıkte komisyon,. müracaatları . 22 27 31 ~ 
İzmir ~vazını Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 

1 - I~apalı zarf usu lü ıle münakasaya konu lan !JO ton patates 
'atın a lınacaktır. 

2 - )luhammen bedeli 9 bin liradır. 
3 - )!uvakkat teminatı 675 liradır. 
4 - İhalesi 7-11-941 salı günü •aat on beşt.c kı~lada İzmit• levn

zını amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
,; lste·Jkılerin belli gün VP saat.ta ihale .<Ratından en az hır A.d 

t-,·vC' I teklif ve temi nat m<'ktup J n rın ı ko m isyona vC> rn1,.Jr rı 
G ---... Şnı1:n a nı esi her gün konıi~~·ond:ı görül ebili r . 

22-27-29-4 

lzmir levazım amirliii ••tın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf u"ulü •le !lO ton kesılnıış < ı ğ"ı r etı alınacaktır. 
2 Beher kılosu n ıın tutarı 45 ku ruştur. 

Hastahane ve sıhhi mües~elerin H7.'i ton 
zarfla eksiltmeye konulmu~!.lır. 

~amlı tüvcnan kömürü kapalı 

1 - I::ksiltnıe 7 11 941 Cuma günü sa:ıt 15,~0 da C'ağaloğlunda Sıh · 

hat •e iç1imai mua\·enel nıürllir l üğü binasında kunılu komis~·onrla ynpı
Ja~aki ı r. 

2 - l\fohammen fiat beher ton için 15 lir:ıdır. 

:1 - :\fovakkııt teminat 16GO liradır. 

4 - htekliler swrtnamP .<İni ~a.ı~nı:ı günlerinde komisyonrl.ı giiıe -
bil irli)!". • 

;; - İstekliler l!l41 yılı Ticard odası vesikn, iyle 2490 sayılı k:ınund:ı 
yazılı vesikalar ile bu io/.l yeter mu rnkkat garanti makbuz .veya nanka 
mckruplariyle zarflarını ihalo saatiııclı>n bir saat evvel konıısyona mak
buz mukabilinde yermeleri. 22 25 30 G (9236 H:n l 

Ödemiş C. M. U. lieinden: 
;\[uhik hir s;•beb mevcurl olm:ıdıj!ı halele fazla fiatle gaz yağı satnrnk 

•mrtiy1e milli korunma kanununa muhalif har<•kette bulunmaktan suçhı 
Ödemişiıı Yusuf dere köyünden ~foslafa oğl u 319 doğumlu bakkal Ahme•I 
Akç:ıyın Üclenıiş A•liye ceza mahkemesinde yapılan durnşması sonunda: 
Sııhutl fiil e mebni suçlunun milli korunma kanununun :'1954 sayılı kanıııı
Jıı muaddel 32 inci maddesi delitletiyle 59. 2 inci fıkrası mucibince 25 lira 
ağıı· para cezasiyle 7 gün miiddetlc dükkaııının kapatılma,;ıııa ve ücret i 
kend',inc· tahmil edilmek Ye miktarı 25 lirnyı geçmem~k iizc>rc> neşr , . .., 
ilıinıı::ı lS/ n/ 941 tarihinde karar wrildiği ilan olunur. (-1168) 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğündeO: 
Atölye ihfiyacı için dört·metre boyunda 20 iliı 30 santim genişliğin

de \e 5 santim kaim 'ığında 340 metre mikabı birinci mal be~· az fao
rika kalası kapalı zaıi usulü ile satın alınacaktır. 

:Muhammen bedeli ,-irmi iki bı;ı dört yiiz kırk lira \"e muvakkat te-
minatı 1683 liradır. · · 

1halesi 31-10-941 tarihine rasllıyan cuma günü saat on beşte Gala
ta rıhtımındaki umum müdürlllk binasında toplanacak 'atın alnı'1 
komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının bildirilen y:ıkitteıı 
en~eç bir saııt evwline kadar komL<yon reisliğine tevdi olunması liı
zımdır. Şartname he.- gün sözü geçen komisyonda görülel>ilir. 

17-20-2::1-26 4356/ 9175 

inhisarlar şarao Fabrikası Mü . 
dürlüğünden: 

. _na:nakhdaki arazimiz <lahiJ ;nde l ııı lu ıı:ı ıı !!27 ağaç zeytin nrnh.,ulü !J 
ıkıncıt<'şrın !!41 Paza.·tes i günü 'll•ı t ı t ele açık nrtırma ill' satılacaktır 
1~tek~ilcri n mezkur giiııde Şehitleı·deki ( r-;,ki Aı·dın Bira fabrikasında) 
F <ı hrıkamız mitclürliiğüne mliı·acrnıtları. 22 25 27 

.. • komutanlıkça pahalı görlilnıiiş olduğundan tekrar pazarııgı 
~7-10-941 pazartesı günü saat on dörtte .\Ist. ,\h. sa1 ın al
nın komisyonunda yapılacaktır. 

:ı l!ııhammen bedeli 40500 !ıra olup muvakkat temınalı :ıo:n 
i •l"a 50 kuruştu r . l zmir levazım amirliği satın aJma~ayonundan: 

2 - E\snf ve ~artnamesi her giin komıs;·onda görülebılır. 

:ı ·- hteklilerin mezkılr gün \"e saatta kalı teminatları ıle J.ı ı rlıktl' 
• lsl. :\Iv. satın alma komıs,rnnuna müracaatla ıı. 

22-25 

.ı ihalesi 7-11-941 cuma giin(i saat on beşte kışlada lznııı· le
ı azını amırliğı ~atın alma komı~~·onıında yapılacaktır. 

a İsteklilerin mezkür gün ye saatta teklif ve temınat mektup· 
Jaı·ını en az ihaleden bir $Ual en·eı komisyona vermlerı . 

22-27-:11-5 

~ IZMİR DEFTERDARLIGINDAN: 
Cilt Varak 
No. No. 

Senesi .Mükellefin adı Yaptığı i~ • l ahııllesi Sokak K. ~ . 

---· 
.\Iüddeti 
ticareti 

::lfatrahı 
L. Kr. 

Xis~ti Kaza ne 
L. K. 

1 Kapalı zarf usulıle muııaka,a)·a konulan 18000 oıı ;ekız iı n 
kılo toz. şeker ı-.htın alınncaktır. 

2 Eksiltmesi 7 11 ~·41 ":ılı giinü ,;aat ı.ı te kışlada lznı r le-
vazın1 anıi!·~ ıgı ~a t ın :ıln1a komısyonunda yapılacaktır. 

:ı il«p"nın tahm n eıi'len tutarı 9000 dokuz bın lıradır, 
1 - .:lluv:ıkkat t e nl'ırntı li75 altı YÜ7. ~·etmış beş lıradır. 
5 -- ~:ırtnaır.~sı her glın Jwmı"~· oncla görlileh i lır. 21-2 ı.20 .. 1 

nuhrııı1 
L. Kr. 

I·'. Zam 
L. Kr. 

Zanı (', 
L. K,.. 

, .eklin 
L. Kr. 

İlıhurırnnw 
('in:-ıı 

l\on1i~~·o11 
kaıra rı 

Y. Şube 35 1202 , Rifat ve l'vleh· 
m.-t Ali 
Abdülkadir 

H ikmet 

.Nakliyeci B. H.H. 6 2 ' 37-31 4.50 00 35 --------- -
111 !l7 28 30 o o 32J ı 70 36 2. nci ihbarname 
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76 
77 

94 
1 

71 

20 
25 

1 

32 
17 

ın 

40 

150 

21 
4!) 

19 

12 
13 

39 

!!4 

3·1 

23 
41 

1885 

887 
1182 

100-1 
825 
120 
67 

712 
1357 

1476 

926 
1114 

821 2 

ö!J!) 

675 

1409 
8-9 

675 

377 
204 

150 

404 

1553 

1890 
,u7 

57 

03G 
037 
!)34 
93f: 
93~ 
037 

9;37 
'l28 

O!li 

940 
f)37 

36-37 

35-:16 
!J34 

93.J 

03G 

!l:l7 

934 
93 l 

!J:l7 

Reb<;n l\fone\·~e 
Salih Rahmi 

Cemal 
E min Fikı-i 
H. Hüsnü 
Hüseyin Aslandağ 
Osman oğ. Mehmet 
Cavit Konak 

Rene lkar 

Ahmet oğlu İsmo il 
Şükırü, Kayı;erli 
Şilkrli 
E . Süle~·m:ın 
TaUıri 
lomail oğ, Hakkı 

11. Kemal 

Mehmet Pak 
Rıza Avan 

H. Kemal 

1tfehmet Sait 
Yusuf Ziya 

~fuharrem oğ. 
:1-fustafa 
Duhaniyıı M. 
Bedrettin 
Aydınlı Rifat 

A. oğl u Abdi 
Kemal 

H. II usnii 

... 

Hıır<l :ıvatçı 

l{undurncı 
Zah ireci 

Dökümhane 
Tesbihçi 
Aşçı 

Ber ber 
Furmıcu 
Terzi 

ltriyat, 
buharııt 

Kahvehane 

• 
Tüccar, 

Komisyon. 
Berber 

;>.fimar 

Kahveci 
Sigorta 
simsar ı 
:\Umar 

Kahveci 
Ahıı-cı 

Köfteci 

Oto levaz ım 

Teırzi 

Kilimci 
Sinema blife 

B, H. H. 

R. il . H. 
A. A. 

A.A. 
A.A 
A.A. 
K. Hızı~· 

B, H. H ı 

A.A. 

A, A ı 

A.A. 
K. il , H. 

A. A. 

K. rı. ıt. 

A. A. 

A.A. 
K. H. H. 

A. A. 

K. H. H . 
Şeh itler 

K. H. H. 

K. H . H. 

B. H. H . 

n. H. H. 
K. H . 

K. H. H. 

• 

3. cü Sipahi 12 

Şad ırvan ı.ı ltı 10 
Ke~tane pazarı 41 

Keten aralığı 
Hisar önü 
Murabıt 
l . ci Kordon 
Ali pasa 
Kolancılar 

Yol.bedesteni 

keten 
Miiıayenc E. 

Keten 

K. 'I'uhafiye. 
ciler 
Bakır :Be. 

7 
78 

15 
50 

11 

8 

:\ieyveter 40 
;\f. Kemalettin 35 14-5 

Bakır B. 

lsmetpaş Bul. 
Papağan 

:1-Iüzayede 

Kemal P . E. 

Yeni Ka. 

4. cü Sipah i 
1. ci Kor . 

:\!. Kemal 

37 

24 

·1.4.5 1 

32 ı 

13 
202 

8!) 

12. 9~7 
100 00 

150 00 
035 Takvim 225 00 

rıh 
c • 

9~"6 c 
933 • 
937 « 
!l37 • 
l / 2 / 36-
:n, ı 2 . 936 

!l!l6 'r. ~·ılı 

11, 8, 934 
:10/121934 
1 9/36-:l l 

l 2i936 
1/ l /937-
1/ 6/938 
939 T. yılı 
13/11/36-
31/ 12/936 

2!l0 00 
\61 00 
400 00 
72 00 

500 00 
:ıso oo 

50 00 
150 00 

150 00 

60 00 

180 

180 
50 

935 Ye 936 240 
Takvim yılı 
34.935 T. yılı 80 
111/34- 400 
28/6 93·1 
Senelik 150 

1 2/ 936 
26/8/936 
2 8/936-
8111/ 937 
Senelik 
4/ l2i 933-
5.15, 934 
Senelik 

240 

96 

48 
1200 

500 

32 08 7 ~18 
ıt.~ .... - 4. - ... 

.14 27 c 45 o 4 ~ 1 

Teırkiıı ----------------~- ---- c 
40 90 00 18 00 o o 10~ 00 c 

10 
25 
25 
35 
30 
=lO 

116 00 
10 25 

100 00 
25 2(1 

150 00 
96 25 

Terkin 
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17 50 
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7 00 

1!17 !l"' 

280 00 
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ı:ı!l 00 
.Js :~o 

120 00 
:ıo 24 

180 
ıı~ :;o 

21 
·1:1 ı:ı 

2s oıı 

n GG 

2:i7 50 

!Jl :15 
2 80 

:136 00 

H3 30 

20 97 

29 81 
146 77 
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• 
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• 
c 
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• 
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• 
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• 
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1017 

a 
2~27 

2779 
~;:;ı 

121 
22.ı!ı 

10~ 

2~ -1 

7!18 

206 
:ımı 

';OH 

20'i:l 

ii il 

260 
2212 

l 7ıl 
7] :! 

20Zıl 

ı;;; 1 Tüccar ve 
kom isyoncu 

• 1 33 1527 936 :\fohmet Terzi B. H. H . Yeni Kavaf. 4 Senelik 150 30 45 00 !l 00~ 0
0 

8
0 

1ll ~. 12 0
1 ~ c ~~~ 

• 1 36 120 931 Demir R<ımazan Kunduracı Jllesudiy.a Bor nova C. 52 60 45 27 00 ·1 u u 

Yuka d · · l ·ı ı· t ' h d J • l k h ı · ı · · ı · h" ı d · '- · ı "st· BLı mtikellefleriıı t~.rkı" ticaret edip halen nerede bulundukla-l'l t . rı n ıııım ve unvan arı ı e tcare ga a res erı sazı ı mü ellefleı• namına muhtelif yıllar iç in ta r o u nan vergı e r ısım erı ıza arın a gos ... ıı· ı mı\ ır. 
1 eebıt edilmediğinden ilan tarih ;ni te:;bit cc~n g ünden itibaren 30 gün içinde itiraz hakları olduğu 36!l2 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeler i hilkümlen nc tevfi ka n tebliğ makamm:ı kainı olm:ık üzere illin o unıır. (443!l 

• 
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~onbb~~i~n_I Kerenski Ak A'V • t ~-----~----~~~~~~~~~--~ 

-~~~~~~~~- Sahnede ~~~~~. 0~---···-------------------------------~~-" ın • .ıııı . pıırıı, ıtm,·k \17.Pı' Yol.o- ırıi~tiı·. P.ıı lı::ıhPri, l'f'. mi Alr :ııı krt\'• , 
]ı; ııından ve· Tr.ıjnnı.ırıı \.ıfılt 1'1i Jln. S' }' ·· • • l J ıı:ıklrın \'c·ı·ıııi ıır. · 

1 ·ı 1· ı , l:l ın re ınnını <- cnıo ,_ ııulıı m·:1 rnıitE'\'PCC'ı w.1 \tıtıad:ın ı:ı ('ı•rııııı l'C•phfl ·incir- lıiı· k:iprıiıı. 1 qı 
r• kı•t ·( tnıi'tir. YrılC'ııl. ı· • ın ııırlr. l':lSL 1 -~jinıi iakiı) -~ tıılnlııııı. ıııı-. ,\Jnıaıı i!pı·lrvı~ınııi ıt":; 
<'k's ri. i j:ıp<ıııyndn clo~mıı~ olan · i- - tofıııı rlı~j.i;u. ııııdan Trarkoİ· i·~tik:ıııır•-
mnli Anwrikall.ıı· c\:ı "· nlıı-. D\l ihi edecckn1İs

0 

liııdr olma~ı mıılıtcnıı>lıliı-. Un :-C'lıe>Jı-
va1n11·, japoııy:ı ile An1erika :ı.ı· ... 111 • ;o le doğ-uclan lla!'kofun ela ku atıln1nl~ 
da halen mcwucl ger«inliK rloluyı - ı·ı·· 11 ı· ı k ı J t ' J' "' ı 'E·v.,·ııı'k, 21 ( A.A.) 1 M.\'lf'll zı·rr o c ı ~ı ıııı ·a ııı c mp,,: :ızını-
siyle japony··ı~-a cHinmC'k aı·zn;.unıı ctıı·. 
gö~leıec<'k japonliP'l getirmek llz=- - Pre. bilcliri,yor: 

Af ganistandaki 
Alman ve İtal

yan tebaası -
Ynhudi!Pr kcıııgı·<':dnclf' !->fö: :ıl.ın T{e- Almaıılnnn, Rovyrt orrluiıl11ııı ce-

re Ameı•jka Lirle~ik cle\'letleri li- l'"TI. ki: llllha Ç(•kilnwj!-e fırsat verıı:eclcn. ı - Tcıninat alınnıak sartilc 
manlarına gitmekteclır. 1 t k · t cı·ı.ı · ı ' - Hu~yrnla Rl:ıliıı ı· jiıni Y<'riııc clr- mu c :ı ma - ıs r '" rrı an aQıll\'Oı' ... 

Tokyo, 21 (A.A.) - "'i~i . 'ı,;i r.n- J'iı· h,.;ım \I •· ti . l. \' 1 a'rt•ı}acalr nıcıkra. i re.iiıııi rreC'nıe İİ7.l'rcclir. '.. ' ·. ' ,man ı\tl\'\'" eı.·ı c e ·o ' J " 
zete:inin lınLer \'erdiğine gört! Aıı•e- " ı st ı -
rika. askeri hazırlıklar yııpmak üze. IIitler hiç lıil' z: maıı Ru · nıilletini v:ı .uzerınc r ~ a ıııgracla ~ ~ı·ıiyerek Honıa, 21 (A.A.) - l>. .T. B. ajan~ı 

tnlı:ıkkiimii altınıı :ılıınm·acaktı~-. Yn- K:ıil:a~ra 11 <' ıl'tıhatı ke-<rr.t!l(L' <:alışı- Jıı'lrliri'.\'cıı ·. 
ı·c Pasifikin cpnup cloi{usu mıııl:ıkn- · ı 
larıı.-:ı lınrp mıılzeınc:;i ,.e\'l:i~·n1ını zifrnıiz Hııs Y:ıtaııını ııılidııfaa dm k- yor ar. İtalyan Yf' Alnınıı h•lı:ınlal'ıııııı, yn-
nritırnıı~lır. c:c>c:enlt•ı·clc .\Ianıllada lir. Slalini clemokrn. i J-ııcağına atan ' Jıtitiiıı lı_u harek~tler mıı\'ar~·ak u_l- kıııcla Afgaııis1aııd:ııı :ıyı·ılaeaklarına 

Jlillcı· \r~c:wiizii olnıusluı·. pııl!,tı tııktlırdC' Ka1ka:syay:ı tlogru hır dair olan hrıb{'r lıııkkıncla <la ııalahiv»t-
\'P uzak şm kın diğer~ erlerinrl.? ~·a. Deıııisl'ıı· A lmnıı hııı ckcti lrn,;lıy:ıtılır. ./\ k~ı ı· J't l 1 r·ıı . ct • ·ı 
pılnn İngiliz - Amerikan toplantıln • ı a ~an m:ı ı ı C'ı·ııı (' !'lü\·J~ dem -

___ 000 t:ı~.clinlt• Knflrn ya~·a ka.-~: ,t\lıll'ın nwktedi1·: • · 
rında .\la:1illa, .. ingııpm-. llawyya : l k ı t ı 1·1 1 ı k 
• ~·ı.ıbara ve . i<lnc\"P <'ok mil,bmln TstaııbuJda ıııahkLinı ıaı·ı· 'c 

1 t 1 kı ,c 
1 0 aca "llJ'. - C:.cccnlerde Afı~an hariciye ııazıı·-

harp ~nlzeme.-i gı;nderilm -~i ı,ar,ir- Alnrnıı ııı · ıını:ıııdanlı.i\'ınııı lıu-u - lığıııııı silzcfö.ii, nıclyo ilr y:ıııtığ-ı b(',\'11-
luslll'llnmrtır. olan 111Ulıtckirlcl" :i lıır tplıliğiııe giirP. f1al!ıl: dc·ııiziıııb ııaıt:ı Afgaııist:ııııl:ıki ltıılrnıı H· Al· 

lJagii :ıtl:ıl:ıı ı ı~gal edilnıi..tiı·. ]Jeııı:~ maıı t .lıausın ııı fnalinti hakkında Jıeı·-
Tokyo, ~1 ( A.A.) - Caııon Ta.\-. i,;t:ııılıu., 21 (Hııstı,;"ı nııılı.cıJıı·ı·ı·nı'z- } k ı ı ı · ' ·· · · t · ı t L ı ı L 1 n· ı:t\'::J "ll\'Vl't (·ı·ı 1 e 1:$ Jırııgı ~·a- harıf!i lıir encli..·e clu.nılmndıg-,ını bildir-

mıs ı.cazc esı, (c aıı:. uüyU < ıiı· ir ik ~lt•n: Tt•lefoııla) - Ekmek inuıli Hıı ı \1 · ı · 

r 
Türk-

-\ 

Macar t icaret anlaşması 
)7apıln1akta olan n1üzakereler müsbet 

şekilde neticelenn1iştir 
fstanlml, 21 (Hususi muhabirimizden: Telefonla) - Macaristanla 

bir ticaret muahedesi akdi İçin yapılmakla olan müzakereler mü.bet 
. M ' suretle neticelenmiştır. evcud anlaşmanın tatbikine aid yeni eaaa-

lar tesbit edilmittir. Bilhassa tiftik üzerine Macarlarla iyi iı ya-
pılacaktır. 

17 yaşındaki erkek ve 
yaşındaki kadınler 

- -------~-----

ıs 

ı\le<leni kanun mucibince ancak ana ve baba
larının n1uvaf aka tile evlenebilecekler 

l .:..,ın1) b.n~. ıı••ı .·ıltı»c]ı• tl.ıj'OI' 1 'ı •• ' ıınn )ili' 1 rnuıı pı,\·:ıc (' tiimenı, ·12 ilk nıbti. nu Jıpyaııata nığnıC'n Afgıııı }ı(i. 
"~ .. b ... • " kcıırlil<>riıı" verilt'n unları lıa:kal:ı·rıııı~ l"!ffıııc L l k t 1' J ı· Kat'! V•' a,keri ikticl,•ıı· \'C ııolı·~ '·· e u ac a.\·a çı mı* ır .• u~ ar- kfını{.! ıniıı, Alman ve italyaıılarm Ankara, 21 (Htısu~i muhabirimiz- ahkfımma tevfik:ın an:ı, baha \'""a 

~ salan E"Üf)lC fırııırı Jfli . -.;in ,·c chıı ·• ıı· · ı r. h'J ı t l k 1 "' ıe.;kilatını elde buluıiduraıı lı. ,;\·phil Arjiı·o tutularak mahkeıney, wrilmi. ' '' 111 e,;ıı· a 1 mı~, v sr, 1 ıa :ıı·- nwm <' ·c:ti tl'rkntmelt:'riııi islt'mi~ cıl- cl.:n: T<.•h•foııla) - U<'')it olmıyan ann vnsil~rinin, eğ-er evle>nmenin ilanı e~-
Tojo hiiyiik iktidara maliktiı·. Alman. l"C yüzer liı:ı para t:ı:-zasıııa. onar ~iiıı ya,;ı !'lele eclilmı::itiı'. ma~ı._mnzkür lıiikume~ i~z~rin<' .ı apıhın levlennı<' akicllt'!'iııiıı icr:ı,;ıııd:m evvel nasın<la ona Yeya b.'l.'l;ıadan yalnız biri-
j ıt ı·<' ltnlra ıle .iaııonraııııı ,,·,ırnt!ığı h:ıp.~e. fmıılarıııııı 1.; giiıı ~Nldiııe SiYASİ KISİl\f: lııgılız • Sovyct üııyıkınııı ne ılen:c:!· . 1 lı 1 . , vaf·llrntları alııl- si vdiı.r.?ti hniz i!'.e yalnız onun rizası-
lıırlii{i . .Amerika \'e İngiltere ~ apa - nı::ılıkunı cılilmL-lt:rcl~·. Alman lrn,.;kısı 2 nokta iizerinrlo sidılctli ıılclııi.ruııu gü,;!cınıektnclk·. İl::ıl- nn::ı '" Ja a ann.n mu •.' , . . nın alınma~;ı liizımıgelmektP. bulunmuş.. 
ln,·1nıı~ .. · ,.~ l.'ırı·,.-,, \','LJ',·ımamı.•t'.l'. 'rıı - j teıııcrki.iz l•lmckteclir. nıriııc;si .\1 o,,- ,_ .. :ın malıfillcriııde bildirildiv.ine giiı-,;, musı hıık1ında Adliy'.! \<>kale.tı •. alaka- tur. 

' " u ~ ,; • u!tnııhamamınclıı kıınıacı tı.cir; h- ,., l n 
jo. C'iıı lııırhiniıı ııeticc<iııi "' A~.rn- ~an ela ;;o lirn p:ıra c"z:ı. ı1111, bir h:ıft:1 ku\'a, rliı{cri clııha biiyi.ik Phı>ııımiyrt Afgnııi;:;taııcla ya~ıyan ltalyanlnı·, Af- clarlarn hiır tamim p;ünMrmı~ ıı-. u Binn<>nnleyh on ye>di yaşını bitirmi~ 
rıııı yeni nizamını e,;rıs ohrnk fdm:ık- h:ırı>e \'<' nu,gnrnsıııııı ı.; giin . edc!iı,e alan ı·ı'ııup lıiilgesidiı·. gıııı lılikfıın,,tiııin l.ıizzat t:ı,;rih <'ttiki tamimde söl'le d<'nilmektedir: hi~ <>rkekle on 1*~ ,:.-::ışını ih'lllal eyle· 
t: dır. nı:ıhhiinı <'clilnıi;:tiı-. Mcıskova liz(·riııe ynpılaıı tazyıkiıı üzere claima cok dül'ü,;t davrnnarak <: :.\f1: clcni kanunun s inci madcle;;i- mış bh· k::ıdının evlenme aki<llerinin ic· 

.ı. poııy::ı. kom~ıılnri:. ı,, i.\'i geçin. ynva,;lama ·ı. miitelıu.· .. ıslf1 1·ın ıfı:dc- Afgani:tıinın istikliılitıe \'I' 'lıitıw~ıflı- nin tııdil edilerE'k C'rk<'ğin on ye<li, ka- rn.;;ındnn en'f"l ana, bata veya vasile· 
mek btemekll' \' milli k:ılkmmayı A k H. ~'ne giôrr, Sovyel mııkn,·:•m<'li .di - ğ-ına riay<'l <'l nıi.~lE'rdir. clıııın on b<-.~ yıı~ını ikmal "yled!ği fak. rinin an::ı wya bııbad:ı.n yalnız birbıi, 
temin i<;ın c:rılı._mrıktadır. japcınya , meri a • nazırının zlinclendir. l>iıi'er lıir tahmin ele Al- Afg-:ıııi. tnııı, cliğ-nr m~nılC'kl'tleı:·in dirdE' e\•lenme akidlerinin ıcrnsını velayeti haiz i"-1' ,bu takdirde velfıyeti 
dost dı'\'letlt•ı·le dost Jrnlar:ihtır . b f munlarııı, IC'mizlıh yapma!\ \'C' tazt> ui;l'H!lıklıın t•lim :ıkilwlten korumak amirdir. Ancak mezl;ür kanunun 11 haiz olıının rizaları alınması lüzumu-
I\:encli,ine kar;;ı nz h.ıvırhah lıil" ey ana l kmTc·tlrr getirtmek iciıı Yııv:ı~ ha - için l1:ıly:ınııı Kıibilcleki büyük elçiliği, inci nuıdd c,;in<' güre ı ü~t on M>kiz Ya- nun fevknlade hnller<l<' hakim ana, b:ı. 
ol< n milletlere jnponyadnn huclud,uz - Baş tarafı birinci sahifede - H·k<:>l ettıklericlır. , · nı~nılek"tlerine dönmeleri Afgani;;tan sını tamamlamakla baslıracağınn na- ba veya. v:ısiyi dinledikten ı>onra ev-
biı do.,tluk beklemeliılil'l<'r. !ık kanununun tamamen la!!\J hakkın- lnR"ilızler, Adolf Bitlerin ~Io2ko - Ye clif~~r clr\•letler tarnfınılan teminat zaran on yedi ~·a:sını ikm::ıl ctm!ş bir l<:!nmiy~ müsaade edeeeğindef\ bu kahil 

Tokyo, 21 (A.A.) _ jaµon~-a ilt• ela lı:r l~iyih:ıyı nıeclbe \'e.ı~mi,.;Jerdiı-. \':ıyı alma~n lırı· hay~i.ı·et ve ı<l'!'ef ın~ altına :~lınına,;ı ::;aı·tiyle İtalyanların rrkekle on b.Aş yaşını bitirmiş bır k~- vakalarda evlendirme memurlukların. 
Amerika ara:ıınçla ynpıl:ııı konu~ma- l!l'ZVf;L1' FAı1!,/}"};TTT/· H•lesi yaptığını ve ne pahasııın olur- Jıar<>k<'tıne muvııfakat etme <'mrini nl-,dıııın bu ~-aşlarda ik<'n rı>şit .adcledıl- r:ı muvafakat alınmasına ]iizum bu-
1..ırı kcsmNleıı en·cl Tojo kalıine,;i- llaydpnrk. 21 (A.A.) - Ruz\' 'lt, ~a obun nlncaklarını hilcliriyorlıtl'. ını;ılır. melerine imkan bulunmadığı cıhetle ~u lunmadığının alakadarlara. tP.bliği ve 
ııiıı Aıııel'ik:ııı Jıiiküm tinden j,ıpon <ltiıı Amerikan ~ro~korn hc\''cti r~i i • Fakat Alman kaynakl::ırı, giiıı ln- ~,ondra, 21 (A.A.) - Taymis gaze-, gibilerin kiic;ük sayılarakıevlcnme akıt- Lu ~olda muamele ifa;;.ının temini rica 
tekliflerine bir (evet) vera (hayır) JTarl'iman \'e ödünç Yerme ~·e kinı!::ı- yininclen çekinmektedirler Ayni z:ı- te,;ı, Afgaıı lıiikümetinin ikiyüze \'arım !erinin icra,;ınclun ~VV<'I 90 ıncı madde olunl\lr, 
Jn sarahatı>n cevap vcrilme,.,::ıi isti- ma programının tııthikiııe memul' Hop- manda İngilizlerin .Jlo~kovanın i~- Alman ve ltalvan tebaasının memle- ----0ov-----
ycceği ınulıtenıel görlilmekt 'diı'. Gav kin~ ile Rıı -ya_r:ı .ı·::ıpılac:ık Amcl'ikan gali hakkında tahmini olarak gün ta- kellen çıkarıln;a,;ı kararını \'~rmiş ol- o 1 t rı 
ri re»mi müutlealar ve Lınsın mi.ilale- \'ardımı mescle:;iııl görilşmlişltir.' nu yııı etmelerinden de kız:ı»ak buıın lii- ına~ını iyi kıırşılnmakta ve bu har 0 ke- Almanua ev 8 nazı • 
alan. Iıu kann-:ılın umumi olduğunu ,<4cdi~m ~clPn =-oııra bir tebliğ bekleme- zum olmadığını hildiriyo•· \'(' bu su- tiyle Afgan clevld adamlarının hi.isnii-
göstermektedir. ğç lüwm olma<lığıııı Hıızvelt Beyaz .·a- retle. İııgılizlerııı, Alman pre-.tiji- niyet Ye Vatani hi;;lerini hıbat ve miit- nın beuanatı 

Re'nıi mahfiller. harp ihtimalleri- ray umumi katipliği va,;ıta;;iyle ha:-ıınn ııi clarlıelemck için propaganda y::ıp- tefik geıwrallerin vazifelerini teslıil 
ııi varid görmüyorlarsa da i:;i haber rnptığı beyıın:ıtta bilclirmi!1tir. Öğle ye- mak istedıklerinı Yınber ··eriyorlar. c:yl<'cliklerini yazmaktadır. Dr. Funk, Mussolini ve 
alan mahfiller, bu ihtimaller iizcrin- meğini CumhıılTeisliği hu:msi ikamet- JJiğer bır hab<'re göre no toi sehri l>OO....,_ __ 

de nikbin olmaktan uz".lktırlar. , gfıh~ncla ,·idikten sonra Harrimnn, ne Almanlar muazzam bir hticıım StaJı•n Ciano ile görüştü 
İngilizlere göre: tayyare ile Yaşingtonn ·hareket t>tmi~- yapm)şlardır. Londrad<\ Ro,;tofa J 
Londra, 21 (A.A.) - rzak doğu- tir. RuzyeJt dairelerinin, harbi.\'{' ve «l{afkasların kapı,;ı~ deniliyor. 1 - Baıtarafı 1 inci sahifede - Yeni Avrupa nizamınua 

da vaziyet şimdilik . :ıkiİH.lır. Fakat bahri~·e ıııızwlıklnrının yüksek memuı- L~dra r::ıdvosıı, Kafkas\'llnın mi.i japonyanın Moskova elçiıi: Akdeniz sahasının rolü 
general Tojo;ıun beyanatı. sliphc ve- lariylı> giirüşcceklir. dnfansından İ>::ıh~ederken hanın ıs- Tokyo, 2l (A.A.) _ japon harici- •• • • 
rici görünmektedir. Basvekiliıı Cin Ruzvn\t ilc ll:ırrimaıı :ırn. ıncla lıu- c;ali ile nE> kndaı· i"abl"tli hareket cd;J »e nazırlığına gelen malumata göre çok muhzmdır 
harbinin Lilirilmc•i !ıakkıııda'b:i ~7. - tün Va~inglondıı yeni bir giirii;mc ya- dıii;iııi ll•barüz cttırmekte<liı·. 1 · 
mi, lngiltere \'C Amerikaclan ·nrclım )ılnraktır. lT ALY ANIN l~G AL d ESF.LESİ }~~~1~t·:~1~11 ~a"s~ls;1~~ t~~~:·ii k i! çı><i, Romn. 21 (A.A.) - Alman İktıs.a~ 
!ar görmekte olan Çiııc> ,·rııi tl:ırheler liaydpark. 21 (A.A.) - Ruzwlt Yti· Ru~rn ıle İnı.tiltı>rP, Kafkas miida- S k h . d f h 1 • nazıırı Dr. Funk, bu sabah Mussohııı 

1 k . t ı·~· . .. ı.ı ıııırf·ı II·ıı·ı·ı· Ifoıkı'ı· ,. Nr '"Ç h • f : . ı · ı·k· .,ar cep esın e ena ava ar. t f <l k b l d'l . t' N vuru m~ı - ı:-. .P:ı< ıgıııi go4cı·nıeı\,~ • • ' 1 ı ~ orh an~- aaı::ı ıcın ıır ı ·te harekt!t edPcekler- L 1 21 (AA) R , d ara ın an ·a u e ı mış ır. azır, 
d'r d:ıııına mensup ın·eıı,; Jfa:t olduğu h:.ıl- d' - onc ra, · · .. -.. USj a an bundan evvel Kont Ciano ile göriiş-

1 v· t ı k 
1 

.. b l ı~ \'·ı~iıı"toıı·ı ı k l ı · ı· ırt. ' gelen haberler, son ıkı gun zarfında .. t" 
o mrm e ·el <'l'le muıı:ı~l' .ı ı:ı ' ' ' ,.. • ıare e mış ıı·. talvan J"tclro~u Kafkas müdaha ı · b l d" ld'v· · .. mus ur. . . • . - • • • ' • • • • • ' - c urumun nıs e en uze ıgını gos - · 

tnkvıre. edıleregı hakkındaki hcya. l ~ından bahsederken İngiliz Ye Rus- termektedir. Fena havalar• bühin Roma, 21 (A.A.) - Romada bulu-
~at, mıh:·<'ı·le e,..;ı"<'!ı. dostan~ ola~1 JlA.RN Jf,IX!.\' EEl'A.VATI: !arın arasını açmağa çalı'lnıakta ve cenhe kesimlerinde Almanİarın du- n~n ~lmıın 1ktısad _na~ırı Dr. Funk, 
ıapo_~ ~ı1iiııa:~<'lıetl..'rıııın tal~\·ı.,·e ~c~ı- \'a.qington. 21 (A .. \.) - Ilan:m:rn bvrada Rusyanın fazla zayiat vrre- rumı~nu müşküllt'lfrmektedir. Sov- dun bır nutuk V<'rınış~ıı-. . . . 
lt·C~~pııı Yt: .ı ıpoıı h::ı: P R'ft.\Tl'tlt•rınııı '>»ranatıııcl:ı, Ru .nıııııı iman laarru- ceğini lıildırmekteclir. Aırıeriklılar rla ·ıet mukavemeti, Alman ileri hare - l:fazır ı:u'.kunda, mıhver:.n -~ ~!ı.~ı~: 
art~ırılacagını ~:ılnlnıa~~udır. füna knrşı ko)aLil~eeği kanaalincl• başka hır manevra yapnuıkta ve Al- kPtini tamamen durdurmamuı;;a bile ~arı~.te mıslı. lıul:ınmıyan .Luyu~lugunu 
. ~apoııların, ( ııı dı-ııızındcn ~n ka ı:ıuluııduğuııu. öylemiştir. manyanın, ltalyadan bir milyon :ıs- ağırlaştırmıştır. . ovmı~~ ~P .~ıyası .ga~·pJ~rınd!.'kı muaz-
ıı.:ıükamelleı,• ta:u·ı·t~zn g>cçcmıy<?cc•- h·i halwr alan karnaklarn göre Ruz- ker i::.tedığiııi ve bu kııv•;et İtalva- Mo·kov:ıda "rfi ·ııa "'n' ı ·ı:nı zam olçuıılııı, yenı nızamın w• Avrupa 
·· b'Jd' ·ı kt · ı 1 · • • 1 'Elt ·rr..,rriınnn \'t• lloııkı'ıısle •nı·tı'ı ' · ~ • ' 0 1 

• 
1

" 
11 1 

a ' Jh • h tJn-ını çı"·mı'ctı·r ı.rı ' ırı ıne e ıse le uıııııın ıeın. ı:ı- ' ' " · ' ) ' ı g dan ayrılınca, Almanların lıalyayı en g-eneral Zukoarton.rt:fin azli ve ör- ım unun umumı a. '"' ~ ., · 
;.ırl:klar )"ofl~ılm:ıkt:ı<~ır ve .AnlC'rık::ı, •iirii~nlt'k·!'Clt!ll ;;onı·.ı Ru,,:ny:.ı yardı- kolrıy şekilde işgal edecegıni bildir- fi idare kunıandanlığıııa. tayini Sov - * 
ıng~llM·<'._ Çııı t~ım. ~ı~r ınııtab:ıkal ııın lıızl:ıııclırılnı:ı;n hakkı illi <•nıiı· ve- mekteclırler. yet müdafaa. ınııı azmini gösterir . .. Almanya devi~·: ıınzır: _pr. ı<:unk, 
l'. ı.11.ıdı•dıı:!p:·· . • :ı~~lıg-? karşı ka~'.· 111 rrerktiı·. nir Alman meıılıaı, bunu alçakc;:ı Mare:;;al Voroşilof ve Dudiyeııi kuv- ılt'.ıı .Romad:ı ~ır m~t~k .. so).l~mııı ve 
J,ıc.ıK hr.kıkı zaf€ıe k. <):ır .AIY'flıılrn Loııdr:ı. 21 (A.A.) - Japoııyanın bir propaganda eli\'(' 1.avsıf rtmi>ılir. vetlerivle iı·lilıatın idamesi ve müm- lt'.ıl)'.anın Akdenızdekı ıolune ışaretet.. 
t r•ıfnd·ın H.ıı-:\"l \'(' rıııc \ r lını 'nrr;nfıi donanmaya !'ağın °11 :ılıluk:ı- . . . ' . . k .. . .. . . mıstır. 
!·İ, · k •. , · · · • · l lan :<on el !'ece ,;ıkıl:.ıcayı \'C' mühim Şııııdı dıplomaUnı· bırbırıne ·aqı e:ı kun olan mudafaaııın yapılması e:ıas- n·· Funk iktı ·adi sari! , !' b. 

cc 1 tCe tıı. .. - . 1 ağır' özleri sarfetmekted rlcr. ~ır. Süralle bir kale haline getirilen rhk1ı·ı'(ıe yı'ı'ı:u"m~:ı: ·cı·n" Akad~ııı. s.a ıilı:ı kır 
. 1 . . <•ıral'l; .- gorecegı rnııaati lııırada tiınu- i\I k h . "d f 1 t•· .~,~ , "" ı .. nızın ç ı-

ToJonun söz erının manası: ııi nı:ıhiyeltC'(lir. r os ova şe rı, mu a a-:ıya rn ı s~- ta mühudelelerine · h -1 k lc'l 
l.ondra, 21 ( A .A.) - Yeni j :ı pr.n \" a ~inııtoıı. 21 ( A.A.) _ Amcriı.., (Rnclro C :ızele;;i) -ette kara.r verdiğine lıiı' delildir. Bı- deki ehemmi ·eİi . · a 1.n: 0 ac~ şe _ı -

J,:ıbine,;iııin hakiki ııir<'llPri h::ıkkııı- · ...ı , k k rnerıaleyh Almanların, her karı:$ top .· 1 . " , ~ _ııı" ana mıiJ, ve bu .ı:e-
1 1 1 . •nnnyiıııuf' o. ·ır ullumlnıası lıir emir- ooo- ·ag"ı alnı·ılnı·ı ı.,..111 µ•·k avıı· zaviat ı .ın ngılız ,ılıluka,,ının baskısı altında 

cııı ıaııcrlel' ge meı iğ-tıırıe:ı rııgiı:z .rnnh' ile '.·:ı .• k t>ıliimı· ı·ı·. Ş A . .. ., " .. , kaımamarı ,.e . ..ı .. d k d .. 
gı zeıt•leri. j:ıııon:ııııın haı·Lc girme ima/z {manya Ve ı.•ermeğc mc·clını• k::ıl'f!Cftklnrı anlaı:ıı- ' ':2 g"nıŞ cı çu e ·en ısıne 
.; Jll('\ Zilli hakkında tahnıinl,•r \'Ü • alıilir. ' r:ı:: .~·azı;\·~~ temin etmesi icap \>ttiği-
rlitmekl iktifa f•tınrktc·ılil'!er. ":h u:z P.l \'_ı Uıllı;\: Bremen Alrıırıııbr, • loı,,ku\'nyı nkıl:w Li- 111 .~o~ emı~ ır. Devlet ııazı;•ı, h.arp so-
Kr0111kl "'i"zcte-i. Jlitleriıı ,·,·ıkl'ı\:lı• I'an.ınııı, 21 (A.A.) - Dı\'Jel ıPi< C 1 . f d 'e TimoçPnko, \'oroşilof ve Bucli.ve- n~ında.cienız ıı~ıı·ı ınemlekt•tlerın elle-

.,.. r.a:ronrdi~·a ıarnfıııclan iınzrl,·ınnn Lıı'ı· - Ba~. tara. 1 • incı say a. a - d k 11 t t kl Jıarıı i"iıı te~clılııi"e c.rılı. lıü,ı z. n·ı.·ın- - " t 1 1 ı k ıı il' da niııin teşkilallandıı·ılmı,.; y~ kuvvet _ ı '!1 <' ı ma ar~ u ~mııyaca arını ve 
" " • - rnrnl' ilo, Panamada lıiitüıı \'aııurhı·ın ônin re a 'atı ne e o. ara ·.. o aı: ' , h - b k l '·! ki li~anı ".·imdi g ıwrnl 'J'o.ı'oıı·,ıı·, 1 u h'I' ki d b du m·ın ıa"e 'enclirilmi,s kılalarını kar;:ılarında lıtı- mı vere verıne.ge mec ur ·a aca" ar~-

'1eı· llir;ii sili'ıhl, r" t eh izi knbul <'dil- .;a 1 1 ac:ı arın :ı ır ş ', . " " be t t t t ft A kullandığ-ıııı Lilılil'İı·or P ii~·le ılı - nbl::r. Eski devlet reisi Ar,·n'· t. ı·,n. :apurıınu bom. Jı:ılamıs_.J,.·u.·.clıl'. ,Urıta:~- 'acaklardır. Moskova:;-ı almakd ln ev- ııı ve "er . ~ ıc~ll'I) <ı ara a:. 11?.er:-
voı··. · " " 1 d 'k 1 l ıel Almanların, cenup ceplıe."ı'ııde ka \.·c 1n.gıltreenm, zamanla ışı huku-
J 'md:ın 1.or.ıılan ya,;ak_, .Iıu su.retle k<ıl-ı \"a ta·j,·yar~ .erın en 1 ·ı;;ı u·.,; erıne c on ' t ı J k k k l ld k 

- Tojo, bir çev:rme hareketine lırılınıstır. Aryas, lıüla. hapı:trclir. memı::ikrdıı. . !:>azı zaferler elde edE'cekl2ri görün- ;ne ın t ıne mt :ıca ~ ·ar~r ~'( 1 a ~r~ 
karşı bin >"ene için yapılacnk harc - \',·ı ı'ı.ıgton. 21 (A.A.) - )1, iİ_\'O ı· •. ~.. Berlin, ] ( A.A.) - nı ıtany:ı tar- nehtedir. H.ostof şehri, şimdi nıerlıa- .'.ll'llll e~·aıı e _mış, yne mı c p~ 
1 tt b h t . t' '"" (h"r k t le ol"ıı·alr ~ıe ,•ılııınııs'tıı· Bııd' ·e . mes~!Plenııe saglnm pnra esa!>ının ,at-. 
ıe en ıı ~e mı: ır. " .. e ·e <' (!:rı ı Ioı·geııt:ıv, ileı iile yüksclcc~k nl- rnreleri, di_in g.ece Almanyanı.n c~- " · " . . ı\ nı b'k ı·ı .. · . , 'h · . 1 ,·nı gec.melı.\'iz) tl2mis.·, fak".lt taarnıztın L h wdusunıııı. Alıııa~ıları s,ehrin med. ha_ 1 

- <'l 1 <'~gıııı, ~ıy.ası ~ı verın •• : J ın fiatinp mukabil ıtu;;) adnn 60 mil- '1Up atısı uzerıııe ynııgın \'r \a rıp n ı ı·t ~" ı b ı ldugunu 
kı·me karı l ~a- ı s"ı,·l·'nı"mı·~ıı·r · lı l 1 ı ı l ı'nd 0 cltı"ltıı"ıc··g·ı 'l."lım' d'l ' · z .. mnnc a ı' ı. "l ı ıı· mı ıver 0 

• ~ o :ı,. gın . c. , ~ ·7 • ·on dolarlık ültııı gC'leceğiııi . üyl mı:;; ?om a an atmı~ arc ır. Bazı yer er- ' . , ' .. " ııı .e ı 1) or. , .. ·r .. ·k h ·1· l 1· 1 .· Al-
.1ünih hı"ufüe,;inc ;'cbeLi.ı·et yeren v~ "akt.',·le Ru. ,-,n,·,•ı \'eı·ı'leıı 10 n1il.,·rn ie nıeskün malıallelür üzerin,• bom- Her ne olursa ol:Stl'ıiıı!,'ili"L.ler Kafka::ı ,,o) t) eı e 1 an ın Jaşın{ .ııı ıeı ı. .. 

k l " k' d" - ' " " .. a,·ı ıııt'ı'd·ıf,·ı,·ı (•cl<>;nkl ... 1·. K·. r'ka' manya ve lalya arasındaki ticarı mu
va a ar, vize gii.;;termi ·tir ·ı, U::ima- !olarlık· a\" nsı;ı, ·ınu.ı_ı·.ı ,, 11 v: ktinckıı f.ur. 8h·iller ara,;ıııcla öli.ileı vardır. • ., . ~'-" l l uıı. a sın .. 1 tin.· " . ,1. , kl ;ıııı harp 
nın ııered hal'ekete "'c"creı!i clej!il, Gec 1 ı 1 müclufan,,ı i<;ııı lıazırlanaıı mii•terek na:>e ~ ıııı :' m1 ~ ıne çı 1 ~ ' .... 

" " ·~;; l!'liıı en·el ötlenmi" olılıığunu bildir- e avcı arımız ve ta;ynrey~ .. nrşı Rtı. J'ııgılı"' µla" ııl·ırı h· 'k 1 "' c uzııdıkça mılıverııı kll\·n·tlt•ıı<lıgmı, 
taarruzun bizzat kendisinden ırC>lc- ni:ıtil'. koyma lıatnryalanmız :ı ılii=:maıı " - ·,, ' a .. ı.u . ı e ·ne- l 'it . fi 1 - ıih\'erin 
ccği mesc]p;;;j miihiııiclir. f:ıyyarc.i dli~iirmiişlerdil'. >i kayııaklanla cliiııeıı sa\·ialaı lıak- ~gı_ ~renııı 7.ıı}ı uc ıı:_ıııı ~~.,1 ; 'nıİ ti 

japoııya, cenuba cloğl'U gelt•cek Loııdrıı, 21 (A.A) - Diin ",ec~ cı·, kın(h nl'ik:ıcl:ıı· nı·ıka ı:,, s•1 'ıı•ak- nıhnı rnfcre kavu.~ıcagıııı ~o. " .ş r. 
1 d - 1 s·ı . 1 Fiat mu00rakabe komı"s- 1 .. taclıı~l ı·· .ı'Iıı'tl .. fı'kl~ı·. ntol.P.I 'ı .A ... lr.1"'1 Funkıın ııııtku, i'iark nııntaka,;ııı. da o ur a egi , ... ı >HT-:1. ·a doğru ıarc- kcıı:ll'n t ü:;ınıan tayya!'cleri, doğu s, - . . n ~ o: • ıı L, • ,.. "h. . .1 .. · .1 . ., g~çmcsıy l 

kete geçmek i:-.ier.~e Amcı-ikalılar, bir l d hilleriııi n .. mı!) .\Ierzey ;;ahillerin~ ve ~i 'rnvvctle;::ııe kaı·:ıı Kafkasyayı .elde nıu ım ~eı nııı ~ı ı~eıt " ; , · .. e 
şey yapmak i,;temekledirler. japon- yonu top an l mali Galc Lomlıalar atmıslarrlır. TarJı·- tutacaklarını nı•ılıak!rnk ~d~lediyoı· - ~rt~k ablukanın te.sa·sıt kaluc.ıgını gus-
ya ve Almaıwa mü ·iereken hücum Yila.H•t fi, l ml' .. ·nkabe komi.~ - ruz g"CC yarı.rnıdaıı ,.;oııra\·n kadar clç- ;u el'ıroı'. 
ederlerse l~u~)·a yıkılır ve Amerika ıoıııı, ıliin \'ali muavini Ekren~ Yal - v .. nı \ tnıi-?lir. ~li.iteaclclit yerlerrle ha- . Rostof tehlikede: · Funkun deuiği gibi mihver, Ak<le-
da tehlikere diiı:er. Amerikanın bu rınkayaııın rf'i.liğind:! toplannıı · lı _ snr olmuştur. Siviller ar!'\~ıııdu ö!U ye Loııdra, 21 (A.A.) - Rus cephe- niz sahasını <la teşkilatlaııdırırsa İngil
tereddüdü İngilizleri çok miitee,3iı' '(I nıe,.;elelcı' üzeı'inck m:izal.ereh•r _ y<ıra!ı nır:clır. Dürt clii~man tayyare"i •inden alınan haberlere göre Sov - terenin vnziyeti ne olacaktır? 
edecektir. ele lıu lu ; ınu:;t ur. dii~ii riilmiHii r. yet l.ıtaları, dtişnıana anud·ıne mu- Fun'kun nutku, İtalyanın harptıın ne 

{.ayerrıct elmektedil'ler. Fakat i\Ios- gibi kazançlar temin f'ttiği hakkında 

E. LHAMRA Si.neması Bayramda Ilı kova üzeıiııcleld telıdid, en·elhi şid- bir fikir vernıemi5lir. l\Ievaddı ip~i-11 Jeiteclir. Almanlaı·, hükümE'L· merke- claiyc Ye kömür lll{!iielt':e.:inden İtalya 

1 
~ine !iO nıil karla!' uzak t:ıclırlaı-. Al- mii~kUI vaziyettedir. 

ı d S 
• B'Jh muıılar, florodino mıııtnk:ısında il er- Bunlar kı<;rı. zamnnda wmin f'dilemi. 

sta ... aded<lin Kaynak ın ı asa bu filn1~için bestelediği nefis l~mi~lerclir. Tulaua Ru,; D1P\'zileri yec~k ~ylenlir. Onun için Alman na-
s ·}· } • } }r t" . • e . ·· k k t' tJ .'' ·) 'yarılrnışi\a da Alınanlnr, ~iınlL~·e ka- zırı siyasi w iklıı;adi şartların Akde-" at \. l at nıen1 e \..e ımızın n ) u se sa a (at arı dar ilerfö·enıemislerdiı'. nizcle salim bir ~ekildfl nizamlaııdırıl-

M •• • N dd • M •• s Stalin Moskov~da mı? ma,;ını tm·sir<' il~ iktifa etmiştir. 
Unır Ure in Ve uzeyyen enar Staliıı ye yüksek lınrp konseyi 

•• ~{~fı~o~~~~~'l<lt'iıli~~~~/tıa:;l;ti:~~l~:~i~1i:~- « I'.ı•ıl !in [la;:r!Nİ» 
Tarafından soylenmiş harikalar şaheseri Tiirkçe sözlü mühim Lir kı,<nıı, merhzi terhtmii)- hına 25 mil meı;afc>dC'diı'. JialE'n Al -

S 1 A h d d • • E b • B A • 1 !erdir. Hunların Yolg:ı nehrinin do- maıı kuma:ıdanı gencral Rundsted, 

e a e 1 
ğuı1uııda Koznişefe l'e kısmen İrku- bi.iti.in ku\'Vet kıınınklarını Rostofun Dl yu ) Ve OZ S an bıke g.i.lt~klc>ri iife'ren.ilm!ı;;liı'. lfakika- zaptı ic:in topln~ıı~tır. Ro:ıtof şehri 
len nııılıım yegane ınkı~af Taga.ııro- dlişerse, Ruslar jçin hiiylik bir dar-

F•ı • • T kd• Ed ktın AJnıanlar tarafından i~gnliyle be olacaktır. J MiDi 8 im er. olmu~tur. flur:ısı, dalyanları, deri ve Çünkü BakO petrol horulnrının 
~B~A~Y;R:A~M=D~A-S~E~A~N-S~L-A~R~:-l-~~~1~2~2~.~1~5~4-.~3~0~6~.=4~5-~9~D=A~~~~~~~~~~~~-·~~~--l ki~d~brika~ylemQhurbirEnclü~ mlin~hafil Luradadrrve Ru~u bu 

•~•••••••••••••••••••••••••••••••••••• trime~etid~.Ro~~a45, Don~~kd~deenmüh~b~~~~~L ••••••lllhavzasının kapısı olan Doneç berza· sından ma~rıun kalac-:ıklard1r. 

Atlantikte 
Çok şiddetli muharebe

ler oluyor 

lngilizler 3 günde 98 
bin 200 tonilatoluk 
gemi /lagbetmişler 
Londra, 21 (A.A .) - BugUn a

şağıdaki beyanııı'tta bulunulmuştur. 
Atlantik meydan muharebesi de. 

vam ediyor. Fakat lngiliz gemi ka
fileleri de tehlikeli sulan aşm,akta 
ve himaye kuvvetlerimiz heıı gün 
daya ziyade fazlalaşmaktadır 

Bununla beraber itimad et -
mek için sebepler mevcuddur. A • 
merikan bahriye.•inin yardımı muh- • 
temE'ldir. 

Berlin. 21 (A.A.) - D. ~. B. :ı -
iansına gürt>, Alman denizaltıları 
A.tl:ıntikte bir 1ngiliz gemi kafilesino 
ıücumlar yaparak topyel..On 38200 
onilııtoluk 7 İngiliz ticaret gemisi 
>atırmışlardır. Üç gtinde batırılmış 
ılan İngiliz gemilerinin tonilato hac
mi 98200 e yükselmiştir. Bunlarda 
mühim ve hayati malzeme vardı . 

B~_;lin, 21 (A.A.) - Alman resmi 
.eblıgı: 
. Atlantik denizinde İngiliz gemile
·ıne tersane vaziflsi gören büyük bir 
ıac ~:wuz tayyarelerimiz tarafından 
ahrıp <'dilmiştir. 

' s~~·aş tnyyarelerimiz, büyük lıir 
;ng.ilı.z vapurunu batırmış ve bir di
~~rı:ıı de ehemmiyetli surette hasara 
ıgı atmışlardır. . 
Tayynrcl~rimiz İng-lllcrede Liver

, ~ı civarındaki hedeflere hücum et. 
nışlerdir. 

İngiliz tayyareleri, Yimali batı ve 
'Jatı bölgelerinde bombalar ıı/tmış -
. ardır. Ifosar ve siviller -ara::ıında ö - · 
~.n~~r vardır. 7 düşman tayyaresi dil 

· urulmüştiir. 

---x:---
SOVYETLERE GORE 

- S..farafı 1 lnd eabilede -
k.of,.;kiııin hayatının bir J,ısmını ge
çııdiği yerdir \'e burada zcngın eser
lerle dolu bir de Çaykofski müzesi 
vardır. 

Londra, 21 (A.A.) - l\Ioskova 
radyosunun bildirdiğine göıe Kras
naya Zveda gazetesi, Rus kuvvetle
rinin takviye edilmiş Alman kuvvet
lerine karş.ı x_aplıklar.ı ~iddetlı mu
harebe n<'lıcesındc Pogo.~ti köyünü 
geri nlclıklarım yazmaktadır. Habe
re göre bir Alman tabur kumandanı 
d.!i dahil olmak üzere mUhim miktar 
da Alman askeri imha edilmiştir. 
Bunların bulunduğu saha, motosik -
lel, kamyon ve bir çok tec;hizatla do 
ludur. Köyli.ilerin söylediklerine gö -
re Almanlar, _köylerdeki bir çok kış
lık elbisel<'ri alıp götlirmi\şlerdir. YL 
ne köylillerin söylediklerine göre Al
manlar Alman cesedleri ıle dolu on 
iki kamyon hareket ettirmi.şlerdır. 
Bununla beraber çok miktarda Al -
man cesedi de köy civarında gömill
mliştıir. 'ijir günde 11 Alman tayya -
ıesi, 45 kamyon ve müteaddid top 
mevzileri tahrip edilmiştir. İki Sov
yet pike tayyaresi, Alman piyadesi· 
ııe ıı.jır kayıvıar vet.dinniııtır, 


